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Língua Portuguesa  

Não há vagas 
  
O preço do feijão 
não cabe no poema. O preço 
do arroz 
não cabe no poema. 
Não cabem no poema o gás 
a luz o telefone 
a sonegação 
do leite 
da carne 
do açúcar 
do pão. 
  
O funcionário público 
não cabe no poema 
com seu salário de fome 
sua vida fechada 
em arquivos. 
Como não cabe no poema 
o operário 
que esmerila seu dia de aço 
e carvão 
nas oficinas escuras 
  
– porque o poema, senhores, 
está fechado: “não há vagas” 
Só cabe no poema 
o homem sem estômago 
a mulher de nuvens 
a fruta sem preço 
  
O poema, senhores, 
não fede 
nem cheira. 
 
GULLAR, Ferreira. “Não há vagas”. In: Toda 
Poesia. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 
1980. 
 
1) A expressão “não cabe no poema” é repetida 
várias vezes ao longo do texto. Ao analisar o 
poema, sua temática e sua construção percebe-se 
que: 
 
a) A repetição da expressão mostra que 
determinados elementos (listados ao longo do 
texto) não têm espaço na poesia e, por isso, não 
são tratados nela.  
b) A repetição da expressão mostra que questões 
sociais devem ser temas discutidos em poemas. 
c) A repetição da expressão mostra a necessidade 
de uma poesia mais refinada, que aborde 
assuntos sublimes e não questões da vida 
cotidiana.   
d) Nenhuma das alternativas. 
 

2) A função de linguagem predominante no texto é 
a: 
 
a) Referencial. 
b) Conativa. 
c) Metalinguística. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3) Considere o seguinte trecho do texto: 
“a sonegação 
do leite 
da carne 
do açúcar 
do pão”. 
 
Quanto a função sintática dos elementos 
destacados, assinale a alternativa que apresenta a 
classificação CORRETA para os termos: 
 
a) Complementos nominais. 
b) Adjuntos adnominais. 
c) Adjuntos adverbiais. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) De acordo com as classes de palavras, assinale 
a alternativa que apresenta a classificação 
morfológica CORRETA  para o vocábulo 
sublinhado: 
 
a) “com seu salário de fome”. (adjetivo) 
b) “a fruta sem preço”. (preposição)  
c) “porque o poema, senhores”. (vocativo)  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Considere o seguinte trecho do texto: 
 
“O poema, senhores, 
não fede 
nem cheira”. 
 
Nessa construção, a conjunção “nem” une duas 
orações coordenadas expressando entre elas uma 
relação de: 
 
a) Contraste. 
b) Adição.  
c) Negação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) Considere o seguinte período: 
 
“Agora vem uma carta dizendo que ele caiu”.  
 
Quanto a função assumida pelo termo “que” no 
período, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) O termo “que” é uma conjunção subordinativa. 
b) O termo “que” é uma conjunção coordenativa.  
c) O termo “que” é um pronome relativo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
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7) Considere o seguinte período : 
 
“Diz que seus filhos pequenos se assustaram, 
mas depois foram brincar nos galhos tombados”.  
 
Nessa construção, os adjetivos “pequenos” e 
“tombados” exercem a função de: 
 
a) Adjunto adverbial. 
b) Adjunto adnominal.  
c) Complemento nominal. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) Considere o seguinte período : 
 
“Lembro-me da tamareira, e de tantos arbustos e 
folhagens coloridas, lembro-me da parreira que 
cobria o caramanchão, e dos canteiros de flores 
humildes, beijos, violetas. Tudo sumira”.  
 
Sobre a conjugação dos verbos presentes no 
período, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) O verbo “lembrar” está conjugado no tempo 
presente do modo subjuntivo, enquanto o verbo 
“sumir” está conjugado no tempo pretérito 
imperfeito do modo indicativo.  
b) O verbo “lembrar” está conjugado no tempo 
presente do modo indicativo, enquanto o verbo 
“sumir” está conjugado no tempo pretérito perfeito 
do modo indicativo.  
c) O verbo “lembrar” está conjugado no tempo 
presente do modo indicativo, enquanto o verbo 
“sumir” está conjugado no tempo pretérito mais-
que-perfeito do modo indicativo.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) Relacione os gêneros literários listados abaixo 
com suas respectivas características: 
 
1) Lírico. 
2) Épico. 
3) Dramático. 
 
(  ) Caracteriza-se pela presença de um narrador, 
responsável por contar a história de um herói. 
Geralmente, apresenta-se com texto em verso.   
(  ) Caracteriza-se pela escrita em 1ª pessoa e, 
consequentemente, uma propensão intimista e 
subjetiva. Geralmente, apresenta-se com texto em 
verso.   
(  ) Caracteriza-se por ser um gênero próprio para 
a representação/ encenação.  
 
Assinale a alternativa com a sequência 
CORRETA: 
 
a) 1, 2, 3. 
b) 2, 1, 3. 
c) 3, 2, 1. 

d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) Considerando o uso dos porquês, faça a 
associação correta: 
 
1 – Por que 
2 – Por quê 
3 – Porque 
4 – Porquê 
 
(   ) Não terminei o trabalho ________ passei mal 
(   ) Ela não quis ir ao clube _______? 
(   ) __________ você não me contou isso antes? 
(  ) Logo imagino o ______ de toda esta alegria! 
 
Assinale a alternativa com a respectiva sequência: 
 
a) 3-2-1-4 
b) 2-1-4-3 
c) 2-3-4-1 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 

Atualidades 

 
11) A diversidade cultural refere-se aos diferentes 
costumes de uma sociedade, entre os quais 
podemos citar: vestimenta, culinária, 
manifestações religiosas, tradições, entre outros 
aspectos. O Brasil, por conter um extenso 
território, apresenta diferenças climáticas, 
econômicas, sociais e culturais entre as suas 
regiões. 
 
Disponível < 
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/div
ersidade-cultural-no-brasil.htm> Acesso 
em:15/112016 
 
Abaixo são apresentados alguns aspectos 
culturais das regiões brasileiras defina os 
aspectos da região sudeste: 
 
a) Entre as manifestações culturais da região 
estão danças e festas como o bumba meu boi, 
maracatu, caboclinhos, carnaval, ciranda, coco, 
terno de zabumba, marujada, reisado, frevo, 
cavalhada e capoeira. Algumas manifestações 
religiosas são a festa de Iemanjá e a lavagem das 
escadarias do Bonfim. A literatura de Cordel é 
outro elemento forte da cultura nordestina. O 
artesanato é representado pelos trabalhos de 
rendas. Os pratos típicos são: carne de sol, 
peixes, frutos do mar, buchada de bode, sarapatel, 
acarajé, vatapá, cururu, feijão-verde, canjica, 
arroz-doce, bolo de fubá cozido, bolo de massa de 
mandioca, broa de milho verde, pamonha, cocada, 
tapioca, pé de moleque, entre tantos outros. 
b) Os principais elementos da cultura regional são: 
festa do divino, festejos da páscoa e dos santos 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/diversidade-cultural-no-brasil.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/diversidade-cultural-no-brasil.htm
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padroeiros, congada, cavalhadas, bumba meu boi, 
carnaval, peão de boiadeiro, dança de velhos, 
batuque, samba de lenço, festa de Iemanjá, folia 
de reis, caiapó. A culinária é bem diversificada e 
apresenta forte influência do índio, do escravo e 
dos diversos imigrantes europeus e asiáticos. 
Entre os pratos típicos se destacam a moqueca 
capixaba, pão de queijo, feijão-tropeiro, carne de 
porco, feijoada, aipim frito, bolinho de bacalhau, 
picadinho, virado à paulista, cuscuz paulista, 
farofa, pizza, etc. 
c) A quantidade de eventos culturais é imensa. As 
duas maiores festas populares são o Círio de 
Nazaré e o Festival de Parintins, a mais conhecida 
festa do boi-bumbá do país, que ocorre em junho, 
Outros elementos culturais da região são: o 
carimbó, o congo ou congada, a folia de reis e a 
festa do divino. A influência indígena é fortíssima 
na culinária, baseada na mandioca e em peixes. 
Outros alimentos típicos do povo são: carne de 
sol, tucupi (caldo da mandioca cozida), tacacá 
(espécie de sopa quente feita com tucupi), jambu 
(um tipo de erva), camarão seco e pimenta-de-
cheiro. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) De acordo com a  Constituição da República 
Federativa do Brasil.  Art. 4º A República 
Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios: Analise 
os itens abaixo: 
 
I - independência nacional; 
II - prevalência dos direitos humanos; 
III - autodeterminação dos povos; 
IV - o pluralismo político. 
V - igualdade entre os Estados; 
VI - defesa da paz; 
 
Estão CORRETOS os itens: 
 
a) I- II- IV e V. 
b) I- III- IV- V e VI. 
c) I- II- III- V e VI. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Conheça o vírus mayaro: a nova ameaça do 
mosquito Aedes aegypti. O vírus pode estar se 
espalhando pelo Brasil. 
 
Disponível< 
http://veja.abril.com.br/saude/conheca-o-virus-
mayaro-a-nova-ameaca-do-mosquito-aedes-
aegypti/ l> Acesso em 16/11/ 2016. 
 
Sobre o vírus mayaro é INCORRETO afirmar: 
a) Sobre a febre do mayaro. Trata-se de uma 
doença infecciosa febril aguda, causada por um 
vírus que pode causar uma doença de curso 
benigno semelhante a dengue. Normalmente, 

após uma ou duas semanas, o paciente se 
recupera completamente. Entretanto, parte dos 
pacientes pode apresentar queixa de artralgia 
intensa, acompanhada ou não de edema nas 
articulações. A lesão pode ser limitante ou 
incapacitante e durar por meses, quando a 
recuperação é mais prolongada. 
b) É considerado endêmico na região Amazônica, 
que envolve os estados da região Norte e Centro 
Oeste. O vírus ocorre em área de mata, rural ou 
silvestre e geralmente afeta indivíduos que 
adentram espaços onde macacos e vetores 
silvestres circulam. Considerado que o horário de 
maior atividade do principal vetor (Haemagogus 
Jantinomys) se dá entre 9 e 16 horas, recomenda-
se evitar exposição em áreas de mata sobretudo 
desprotegido, durante esse período.  
c) É um vírus que se encontra ativo e pica durante 
o dia, ao contrário do Anopheles, vector 
da malária, que tem atividade crepuscular, está 
bem adaptado a zonas urbanas, mais 
precisamente ao domicílio humano, onde 
consegue reproduzir-se e pôr os seus ovos em 
pequenas quantidades de água limpa e parada, 
isto é, pobres em matéria orgânica em 
decomposição e sais (que confeririam 
características ácidas à água), que 
preferivelmente estejam sombreados e no Peri 
domicílio. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Poluição do ar e sonora podem elevar risco de 
hipertensão, diz pesquisa. Risco provocado por 
poluição do ar é semelhante a excesso de peso. 
Poluição sonora pode afetar sistemas nervoso e 
hormonal. 
 
Disponível < 
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/11/polui
cao-do-ar-e-sonora-podem-elevar-risco-de-
hipertensao-diz-pesquisa.html> Acesso em 
16/11/2016 
 
Segundo essa pesquisa assinale V (verdadeiro) e 
F (falso). 
 
( ) Em relação à poluição sonora, os 
pesquisadores descobriram que as pessoas que 
vivem em ruas movimentadas com tráfego noturno 
barulhento tinham, em média, um risco 6% maior 
de desenvolver hipertensão em comparação 
moradores de áreas onde os níveis de ruído eram 
pelo menos 20% mais baixos. 
(  ) Os  resultados mostram que a exposição a 
longo prazo à poluição do ar particulada está 
associada a uma maior incidência de hipertensão 
autodeclarada. 
(  ) Mesmo quando o barulho foi excluído, o 
impacto da poluição do ar sobre a pressão arterial 
permaneceu. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Anopheles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crep%C3%BAsculo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_urbana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ovo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria_org%C3%A2nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peridomic%C3%ADlio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peridomic%C3%ADlio
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/11/poluicao-do-ar-e-sonora-podem-elevar-risco-de-hipertensao-diz-pesquisa.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/11/poluicao-do-ar-e-sonora-podem-elevar-risco-de-hipertensao-diz-pesquisa.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/11/poluicao-do-ar-e-sonora-podem-elevar-risco-de-hipertensao-diz-pesquisa.html
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(  ) Acredita-se que a poluição sonora afete o 
coração e os vasos sanguíneos ao causar 
inflamação, um acúmulo de radicais livres - 
conhecido como estresse oxidativo e um 
desequilíbrio no sistema nervoso. 
(  ) Já a poluição sonora afetaria o funcionamento 
dos sistemas nervoso e hormonal. 
 
Assinale a sequência CORRETA: 
 
a) V- F- V- F- V. 
b) F- V- F- V- V. 
c) V-V- F- F- V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Sobre fatos históricos do Brasil pode-se 
ressaltar a  Nova República .Assinale a alternativa 
CORRETA que descreve fatos que ocorreram  na 
Nova República: 
 
a) O Brasil é escolhido pela ONU para comandar 
as forças de paz no Haiti. O Brasil é o maior 
produtor mundial de café, feijão, mate, laranja, 
mamão, cana-de-açúcar e banana, segundo 
dados da FAO. O Brasil é a décima economia do 
mundo – com PIB de 2,3 trilhões de reais, 
segundo dados do IBGE. Cresce a participação do 
terceiro setor na economia brasileira. 
b) Primeira manifestação pública pelo retomo das 
eleições diretas reúne 10 mil pessoas em São 
Paulo. Fundação da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT). O movimento 
popular Diretas Já promove comícios por todo o 
país. A Emenda Dante de Oliveira é rejeitada no 
Congresso por não atingir número mínimo de 
votos a favor. Criação do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais sem Terra (MST). 
c) Os movimentos sociais ganham as ruas: a 
anistia traz ao país centenas de exilados 
políticos. Fundação do Partido dos Trabalhadores 
(PT). Os militares promovem atentados: OAB e 
Riocentro. O território de Rondônia é transformado 
em estado da Federação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 

Conhecimentos Específicos 

 
16) Segundo o Código Tributário Nacional : 
O crédito tributário regularmente constituído 
somente se modifica ou extingue, ou tem sua 
exigibilidade não suspensa ou excluída, Da 
extinção do crédito tributário é CORRETO afirmar: 
 
a) Consiste na paralisação do curso do processo 
enquanto persistir a causa da suspensão. O prazo 
já percorrido permanece computado e após a 
solução da causa suspensiva continua do ponto 
onde parou. 

b) Consiste no desaparecimento da exigibilidade 
do crédito tributário motivado por qualquer ato 
jurídico ou fato jurídico que faça desaparecer a 
obrigação respectiva, desde que prevista em 
lei, ao qual mencionará as modalidades de 
extinção do crédito tributário, poderá ser total ou 
parcial e, será assim definida, após a verificação 
de irregularidade da sua  constituição. 
c) Consiste em apenas duas hipóteses a qual 
o  Código Tributário Nacional menciona tal 
"beneficio" ao contribuinte, sejam elas pela anistia 
ou pela isenção observando que a exclusão do 
crédito tributário não dispensa o cumprimento das 
obrigações acessórias dependentes da obrigação 
principal cujo crédito seja excluído, ou dela 
consequente. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17) De acordo com a lei 12.232 de 29 de abril de 
2010. Analise as afirmativas abaixo e identifique a 
(s) verdadeira (s). 
 
I- E facultativa a concessão de planos de incentivo 
por veículo e sua aceitação por agência de 
propaganda e os frutos deles resultantes 
constituem, para todos os fins de direito, receita 
própria da agencia e não estão compreendidos na 
obrigação estabelecida no parágrafo único do 
artigo 15 desta lei. 
II- As licitações previstas nesta lei serão 
processadas e julgadas por concessão 
permanente ou especial, sem exceção da análise 
e julgamento das propostas técnicas. 
III- Não admite a impugnação, onde o impugnado 
não terá o direito de abster- se ou de atuar na 
subcomissão técnica. 
IV- A via não identificada do plano de 
comunicação publicitária terá o mesmo teor da via 
identificada com os exemplos de peças referentes 
à ideia criativa. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Somente a alternativa I é verdadeira. 
b) Somente a alternativa I e II são verdadeiras. 
c) Somente a alternativa III e IV são verdadeiras. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) Segundo o Código Tributário Nacional  de 
acordo com o  Art. 137 a responsabilidade é 
pessoal ao agente quando : 
 
a) a responsabilidade é excluída pela denuncia 
espontânea da infração, acompanhada do 
pagamento do tributo devido e dos juros de mora.  
b) a responsabilidade por infração independe da 
intenção do agente ou do responsável e da 
efetividade, natureza e extensão dos efeitos dos 
atos. 
c) as infrações que decorram direta e 
exclusivamente de dolo específico. 

http://www.coladaweb.com/historia-do-brasil/diretas-ja-movimento-e-campanha
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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d) Nenhuma das alternativas. 
 
19) De acordo com Lenza (2012)  Normas 
constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade 
direta, imediata e integral são aquelas: 
 
a) Normas constitucionais que pode-se concretizar 
não só através de lei infraconstitucional mas, 
também, em outras situações, pela incidência de 
normas da própria Constituição, desde que 
ocorram certos pressupostos de fato. 
b) Normas da Constituição que, no momento em 
que esta entra em vigor, estão aptas a produzir 
todos os seus efeitos, independentemente de 
norma integrativa infraconstitucional (situação esta 
que pode ser observada, também, na hipótese de 
introdução de novos preceitos por emendas à 
Constituição, ou na hipótese do art. 5.º, § 3.º). 
c) Normas que, de imediato, no momento em que 
a Constituição é promulgada (ou diante da 
introdução de novos preceitos por emendas à 
Constituição, ou na hipótese do art. 5.º, § 3.º), não 
têm o condão de produzir todos os seus efeitos, 
precisando de uma lei integrativa 
infraconstitucional. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) De acordo com o Código Civil Art. 557. Podem 
ser revogadas por ingratidão as doações: 
 
I - as doações puramente remuneratórias; 
II - se o donatário atentou contra a vida do doador 
ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele; 
III - se cometeu contra ele ofensa física; 
IV - as oneradas com encargo já cumprido; 
V - se o injuriou gravemente ou o caluniou; 
VI - se, podendo ministrá-los, recusou ao doador 
os alimentos de que este necessitava. 
VII- as que se fizerem em cumprimento de 
obrigação natural; 
VIII - as feitas para determinado casamento. 
 
Estão CORRETOS os itens: 
 
a) I- III- V- VI e VII. 
b) II- III- V e VI. 
c) III- IV- VI e VII. 
d) I- III- IV- V- VII e VIII. 
 
21) Segundo a lei 8245/91 Art. 38. A caução 
poderá ser em bens móveis ou imóveis. Referente 
a caução em dinheiro é CORRETO afirmar: 
 
a) A caução em dinheiro que não poderá exceder 
a equivalente a seis meses de aluguel deverá ser 
registrada em cartório de títulos e documentos; 
será depositada em conta corrente regulamentada 
revertendo benefícios ao locatário. 
b) A caução em dinheiro que não poderá exceder 
no prazo de trinta dias, em caso de concordata ou 

falência será depositada em caderneta de 
poupança, revertendo benefício e vantagens para 
o locatário regulamentado pelo Poder Público. 
c) A caução em dinheiro, que não poderá exceder 
o equivalente a três meses de aluguel, será 
depositada em caderneta de poupança, 
autorizada, pelo Poder Público e por ele 
regulamentada, revertendo em benefício do 
locatário todas as vantagens dela decorrentes por 
ocasião do levantamento da soma respectiva. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) Segundo Lenza (2012) a  
Desconstitucionalização trata-se:  
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) Trata-se do fenômeno pelo qual as normas da 
constituição anterior desde que compatíveis com a 
nova ordem, permanecem em vigor, mas com 
status de lei infraconstitucional. 
b) Trata-se de uma nova constituição que 
possibilita de sobrevivência de certos dispositivos 
da constituição que perde a validade, mas não o 
caráter de sua norma. 
c) Trata-se de uma nova norma ou ainda por uma 
visão jurídica passa a predominar a sociedade, ou 
seja, a constituição muda sem que suas palavras 
sofre modificações. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
23) Segundo a Lei 12.527 de 18 de novembro de 
2011 na seção lV dos procedimentos de 
classificação , reclassificação e desclassificação  
Art. 28 A classificação de informação em qualquer 
grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão 
que conterá, no mínimo, os seguintes 
elementos:  Analise as proposições abaixo . 
 
l- indicação do prazo de sigilo contado em anos 
meses ou dias ou do evento que defina o seu 
termo final, conforme limites previstos no artigo 
24. 
ll- poderão ter autorizada sua divulgação ou 
acesso por terceiro diante de consentimento 
expresso da pessoa a que elas e referiam. 
lll- assunto sobre qual versa a informação. 
lV- as informações pessoais a que se refere este 
artigo relativas à intimidade, vida, privada honra e 
imagem. 
 
Estão CORRETAS  as proposições: 
 
a) l e lll. 
b) lV e l. 
c) ll e lV  
d) Nenhuma das alternativas. 
  
24) Carvalho(2012) afirma: Os atos 
administrativos emanam de agentes dotados de 
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parcela do Poder Público. Basta essa razão para 
que precisem estar revestidos de certas 
características que os tornem distintos dos atos 
privados em geral. Para o autor a característica da 
Autoexecutoriedade significa: 
 
a) Que os atos administrativos são cogentes, 
obrigando a todos quantos se encontrem em seu 
círculo de incidência (ainda que o objetivo a ser 
por ele alcançado contrarie interesses privados), 
na verdade, o único alvo da Administração Pública 
é o interesse público. 
b) Não depende de lei expressa, mas deflui da 
própria natureza do ato administrativo, como ato 
emanado de agente integrante da estrutura do 
Estado. O fundamento precípuo, no entanto, 
reside na circunstância de que se cuida de atos 
emanados de agentes detentores de parcela do 
Poder Público, imbuídos, como é natural, do 
objetivo de alcançar o interesse público que lhes 
compete proteger. 
c) Que o ato administrativo, tão logo praticado, 
pode ser imediatamente executado e seu objeto 
imediatamente alcançado.  Tem como fundamento 
jurídico a necessidade de salvaguardar com 
rapidez e eficiência o interesse público, o que não 
ocorreria se a cada momento tivesse que 
submeter suas decisões ao crivo do Judiciário. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25) Nos termos da Lei do inquilinato (lei 8245/91) 
Art. 37. No contrato de locação, pode o locador 
exigir do locatário as seguintes modalidades de 
garantia:  
 
a) Caução; seguro de fiança não locatício, 
garantia durante tempo de locação. 
b) Cessão fiduciária; doação em pagamento, ou 
defeitos antes da locação. 
c) Caução, fiança, seguro de fiança locatícia, 
cessão fiduciária de quotas de fundo de 
investimento. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
26) Segundo a lei 7.783 de28 de junho de 1.989 
caberá à entidade sindical correspondente: 
 
a) Convocar a entidade sindical ou comissão 
especial à representar os interesses dos 
trabalhadores nas negociações ou na justiça do 
trabalho. 
b) Convocar em sua assembleia geral 
reivindicações de arrecadações de fundos e a livre 
divulgação do movimento e prestações de 
serviços. 
c) Convocar na forma do seu estatuto assembleia 
geral que definirá as reivindicações da categoria e 
deliberará sobre a paralisação coletiva da 
prestação de serviço. 

d) Convocar assembleias que definirá a comissão 
e negociação das prestações de serviços. 
 
27) Segundo o Código Tributário Nacional na 
seção  ll modalidades de lançamento podemos 
dizer que o lançamento é efetuado: 
 
a) O lançamento é efetuado com base na 
retificação da declaração por iniciativa do sujeito 
ativo e passivo quando visa excluir os tributos. 
b) O lançamento é efetuado e revisto de ofício 
pela autoridade administrativa nos casos quando a 
lei determina, ou quando a declaração não seja 
prestada por quem de direito, no prazo e na forma 
da legislação tributária. 
c) O lançamento é efetuado nas declarações de 
terceiro quando o mesmo presta informações aos 
sujeitos ativos e passivo sobre as efetivações. 
d) O lançamento é efetuado com base na 
declaração do sujeito passivo ou de terceiro 
quando um ou outro, na forma da legislação 
tributária, presta á autoridade administrativa 
informações sobre matéria de fato, indispensáveis 
á sua efetivação. 
 
28) Com base na lei 6.015/73 Capitulo lll artigo 13, 
salvo as anotações e as averbações obrigatórias, 
os atos dos registro serão praticados: 
 
a) Livros de escrituras e requerimento verbal. 
b) Requerimento do Ministério Público, 
requerimento verbal e por ordem judicial. 
c) Emancipação concedida por sentença judicial e 
interessados. 
d) Requerimento do Ministério da Fazenda com 
reconhecimento de firma nas comunicações ao 
Registro Civil exigido pelo oficial. 
 
29) Sobre a Lei 12.232/2010 assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
a) Criação e ao desenvolvimento de formas 
inovadores de comunicação publicitária, em 
consonância com novas tecnologias, visando á 
expansão dos efeitos das mensagens e das ações 
publicitárias. 
b) A produção e a execução técnica das peças e 
projetos publicitários criados. 
c) Na contratação de serviços de publicidade, 
faculta-se a adjudicação do objeto da licitação a 
mais de uma agência de propaganda, sem a 
agregação em itens ou contas publicitárias, 
mediante justificativa no processo de licitação. 
d) Compreende-se por propaganda qualquer 
forma remunerada de difusão de ideias, 
mercadorias ou serviços por parte de um 
anunciante identificado. 
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30) De acordo com a Lei 12.527, de 18 de 
novembro de 2011 podemos dizer que o acesso à 
informações públicas será assegurada mediante: 
 
a) Realização de audiências ou consultas 
públicas, incentivo à participação popular ou a 
outras formas de divulgação. 
b) Realização de audiências e participação de 
entidades públicas que irá conceder o acesso 
imediato à informação disponível. 
c) Realização de audiências e informações de 
conhecimento para toda população. 
d) Nenhuma das alternativas. 
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Dissertativas 

1) Servidor do SAAE de Barra Bonita, pratica ato de negligência em seu serviço, que é contrário ao principio 
da administração pública. Este servidor poderá vir a ser responsabilizado, por ato de improbidade 
administrativa, nos termos da Lei 8429 de 02 de junho de 1.992? Fundamente sua resposta juridicamente. 
(50 pontos).  No mínimo 25 linhas e no máximo 40 linhas. 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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2) Leia o anunciado abaixo e responda com fundamento jurídico aplicado. No mínimo 25 linhas e no máximo 
40 linhas. 
 
 
a) Agente público do SAAE de Barra Bonita no desempenho de suas funções comete ato que constitui falta 
administrativa e ainda é previsto tal conduta como crime pelo código penal. Pode o mesmo, ainda que ser 
absolvido na esfera criminal ,sofrer sanção de demissão pela autarquia guia municipal pelo mesmo fato que 
foi absolvido na esfera penal ? Justifique. (25 pontos). 
 
b) Sobre o tema, é possível demissão de agente público em estágio probatório, sem a instrução de processo 
administrativo disciplinar, como requisito indispensável. (25 pontos). 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
  


