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[Digite uma citação do documento ou o resumo de um ponto interessante. 

Você pode posicionar a caixa de texto em qualquer lugar do documento. Use 

a guia Ferramentas de Desenho para alterar a formatação da caixa de texto 

de citação.] 
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AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA  
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

a) Este CADERNO DE PROVAS com 10 (dez) questões de Língua Portuguesa,  
10 (dez) questões de Matemática e 10 (dez) questões de Legislação Municipal e 
10 (dez) questões Específicas para o cargo de ADVOGADO, sem repetição ou 
falha. 
b) 1 (um) CARTÃO RESPOSTA relacionado a Avaliação para este cargo.  

2. Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de 
inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO RESPOSTA. Caso contrário, 
notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal. 
3. Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO 
RESPOSTA, com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul. 
4. Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR 
ou MANCHAR. 
5. SERÁ ELIMINADO deste Processo Seletivo Público o candidato que: 

a) Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de 
calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou 
fontes de consultas de qualquer espécie. 
b) Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO 
DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA. 
c) Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA 
quando terminar o tempo estabelecido. 
d) Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA. 

6. O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1 
(uma) hora contada a partir do efetivo início. 
7. O CADERNO DE PROVAS não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer 
momento. 
8. Quando terminar, entregue ao fiscal, sob pena de eliminação, o CADERNO DE 
PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA. 
9. O tempo disponível para realização desta Avaliação é de até 04h00min. (quatro 
horas) para os candidatos que escolheram mais de uma opção, estando 
compreendido, neste período, o preenchimento do CARTÃO RESPOSTA. 
10. As questões desta Avaliação estarão disponíveis, no primeiro dia útil após a sua 
realização no endereço eletrônico: www.faepesul.org.br/concursos. 

 
 
 
 

Boa Prova! 
 

 
 
 

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL 
Maio/2016 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
_______________________________________________________________________ 
 
Texto para as questões 1 e 2: 
 
O homem não é o único animal... 
... que constrói casa, mas é o único animal que precisa de fechadura 
... que foge dos outros, mas é o único que chama de retirada estratégica 
... que se ajoelha, mas é o único que faz isto voluntariamente 
... que trai, polui a aterroriza, mas é o único que se justifica depois 
... que engole sapo, mas é o único que não faz isso pelo valor nutricional 
... que faz sexo, mas é o único que precisa de manual de instruções.  

 
**Luis Fernando Verissimo 

(** Poesia numa hora dessas?. Porto Alegre: L&PM. p.19) 

 
 
1. Quanto aos sinais de pontuação, o uso de reticências teve qual intenção na 
construção do poema? 
 

A) Criar um estilo diferente na organização do texto. 

B) Marcar um tom de suspense entre os versos. 

C) Evitar a repetição do primeiro verso do poema. 

D) Marcar uma sequência de itens. 

E) Deixar palavras subentendidas na mensagem do poema. 

 

 

2. Sobre a parta gramatical do poema, analise com atenção as afirmativas seguintes: 
 
I. “Constrói” é uma palavra oxítona, porém acentuada pela regra dos ditongos orais 

abertos. 
II. Com a Nova Ortografia da Língua Portuguesa, a palavra “constrói” não sofre 

alteração, não perdendo, portanto, o acento gráfico.  
III. O pronome relativo QUE, no início de cada verso, exerce a função sintática de 

sujeito. 
IV.  A conjunção MAS, que estabelece a coesão do texto, tem sentido de oposição. 
V. A conjunção MAS é classificada como Coordenativa Sindética Adversativa. 
 
Agora, assinale a alternativa que contém a resposta CORRETA: 
 

A) Somente a afirmativa III está incorreta. 

B) Apenas IV e V estão corretas. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão incorretas.  

E) Todas as afirmativas estão corretas. 
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3. Identifique, entre as alternativas abaixo, o período composto cuja oração 
sublinhada é Subordinada Substantiva Completiva Nominal.  
 

A) É importante que todos estejam juntos na reunião de formatura. 

B) Lembrei-me de que hoje teremos aula de laboratório de Ciências. 

C) Eu sempre soube que ela daria jeito na situação.  

D) Minha mãe tinha certeza de que eu poderia ser aprovada no concurso.  

E) A minha dificuldade é que não sei falar alemão. 

 

 

 

4. Considere o plural dos adjetivos compostos.  
 
I. Ternos azul-marinho. 
II. Camisas verde-água. 
III. Camisetas verde-limão. 
IV. Bolsas amarelo-canário. 
V. Sapatos vermelho-sangue. 
 
De acordo com a norma-padrão, está CORRETO o que se afirma em qual das  
alternativas?  
 

A) II e III estão corretas. 

B) Apenas I está correta.  

C) I e IV estão corretas. 

D) Todas estão incorretas. 

E) Todas estão corretas. 

 

 

 

5. Temos, respectivamente, dígrafo e encontro consonantal em qual das seguintes 
alternativas? 
  

A) nobre / exibida. 

B) imposto / fracasso.  

C) chinelo / sangue. 

D) sucesso / carruagem. 

E) astronauta / claridade. 
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6. Sobre os processos de formação das palavras, assinale a alternativa em que a 
classificação entre parênteses corresponde à palavra a ela relacionada: 
 

A) EMAGRECER (Derivação Parassintética) 

B) INAPTO (Derivação Regressiva) 

C) INFELIZMENTE (Derivação Prefixal) 

D) PÉ-DE-MEIA (Composição por Aglutinação) 

E) EMBORA (Composição por Justaposição) 

 
 

7. Em uma das frases abaixo, o acento indicativo de crase está empregado em 
DESACORDO com a norma culta da Língua Portuguesa. Assinale essa frase. 
 

A) Não compareci àquela reunião, pois não fui avisado. 

B) Devido à confusão, os alunos foram levados até o diretor da escola. 

C) Começaram à rir, quando, no meio da reunião, a diretora caiu da cadeira.  

D) À medida que escurecia, mais pânico pela falta de notícias. 

E) Caminhavam às pressas, com medo da escuridão. 

 
 

8. Considerando as normas gramaticais, o pronome pessoal oblíquo átono está 
corretamente colocado em: 
 

A) Disse que me encontraria em frente à praça da Catedral. 

B) O jogo beneficente que realizou-se ontem teve a presença de Zico.   

C) Realizarão-se novas licitações para aquisição de máquinas agrícolas. 

D) Quem contou-te essa bobagem? 

E) Se encontraram após vinte anos os gêmeos separados ainda no hospital.   

 
 

9. Analise a regência verbal dos períodos seguintes: 
 
I. Depois do mestrado, ele visa a uma vaga em uma empresa multinacional.  
II. Na aula Literatura, nossa turma assistiu um clássico do cinema nacional.    
III. Chegamos no teatro às oito horas pontualmente. 
IV. O jogador esqueceu do boné no banco dos reservas.   
 
Feitas as análises, assinale a alternativa com a resposta CORRETA: 
 

A) I, II e IV estão corretos. 

B) II e III estão corretos. 

C) II e IV estão corretos. 

D) Somente o período I está correto.  

E) Todos estão corretos. 
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10. Em se tratando da sintaxe de concordância verbo-nominal, identifique a 
alternativa cuja frase segue as regras da gramática culta. 
 

A) Confirmaram ontem que haveriam situações de emergência na saúde. 

B) Acreditamos que deve haver outros medicamentos para aquele caso grave.  

C) Para oficializar o leilão, faltava apenas os veículos agrários. 

D) Conseguiram comprar bastante brindes para a festa junina deste ano.  

E) Segue anexo, conforme solicitação feita, os comprovantes bancários. 
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MATEMÁTICA 
_______________________________________________________________________ 
 
11. Considere as proposições e julgue V para as verdadeiras e F para as falsas: 
 

(     ) √   √    √  

(     )           

(     )           

(     ) √           
 
Assinale a alternativa CORRETA, em relação a sequência de cima para baixo: 
 

A) V – F – V – F  

B) V – V – F – F  

C) V – V – V – F 

D) F – V – V – F   

E) V – F – F – F  

 
 
 

12. Assinale alternativa que apresenta o algarismo das unidades do número        
 

A) 7 

B) 0 

C) 9 

D) 1 

E) 5 

 
 
 
13. Assinale a assertiva que apresenta o valor da seguinte expressão: 
 

√           √ 
 

  (
 

 
)
  

 

 
A) 13 

B) 7 

C) 9 

D)    

E) 19 
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14. “Um número é divisível por 4 quando termina em 00 ou quando o número 
formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4.” Nestas 
condições, assinale a única alternativa que apresenta apenas números divisíveis por 
4. 
 

A) 500, 1821 e 490 

B) 1700, 1924 e 2464 

C) 212, 2356 e 2635 

D) 801, 1700 e 3 

E) 1895, 156 e 688 

 
 
15. Se A é 30% de B e, B é igual a 70% de C e, C equivale a 40% de D, assinale a 
alternativa correta, que relaciona os valores de A e D. 
 

A) A é 3,7% de D 

B) A é 10,7% de D 

C) A é 7,8% de D 

D) A é 5,6% de D 

E) A é 8,4% de D 

 
 
16. Acerca das propriedades de potências e suas consequências, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 

A)          (
 

 
)
  

        

B)     , para todo    . 

C)                 

D)     , para todo     . 

E)                   
 

   
 

 

 

17. Considere um retângulo de dimensões   e  , e de área   .Aumentando em 30% 
o valor de   e, reduzindo em 30% o valor de  , obtêm-se um novo retângulo, de área 

    Assinale a alternativa que contempla a relação correta entre    e   . 
 

A)           

B)       

C)           

D)            

E)           
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18. Em uma turma de gradução em Matemática Licenciatura, de forma fictícia, temos 

que a razão entre o número de mulheres e o número total de alunos é de   ⁄ . 

Determine a quantidade de homens desta sala, sabendo que esta turma tem 120 
alunos.  
 

A) 43 homens 

B) 45 homens 

C) 44 homens 

D) 46 homens 

E) 47 homens 

 
 
19. Assinale a alternativa que apresenta o valor da expressão: 
 

√
       

   
  
 

 
     

 
 ⁄  

 

A)      √ 
 

 

B)     

C)    √  

D)         

E)           
 

 

 

 

20. Considere as proposições: 
 

I. √            , para todo     

II. √ √  √   

III.  √ 
 

 √   
 

 

IV. √    
 

 

 
 

 
Está(ão) CORRETA(S) a(s) proposição(ões): 
 

A) II, III e IV 

B) I e III 

C) III e IV 

D) I, II e III 

E) Todas as proposições estão corretas 
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
 
 
21. Marque a alternativa que está DE ACORDO com a Lei Orgânica do Município de 
Morro da Fumaça: 
 
 

A) A contribuição de melhoria poderá ser cobrada dos servidores públicos 

municipais, para custeio do regime próprio de previdência ou dos proprietários 

de imóveis valorizados por obras públicas municipais e tendo como fato gerador 

a obra pública e como limite total a despesa realizada e como limite individual o 

acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. 

B) O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis entre Vivos a título oneroso - 

ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao 

patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão 

de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de 

pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente 

for a compra e venda desses bens direitos, locação de bens imóveis ou 

arrendamento mercantil. 

C) As taxas só poderão ser instituída por Lei, em razão do exercício do Poder de 

Polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos, específicos e 

indivisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição pelo Município. 

D) A Lei que instituir tributo municipal deverá observar, as limitações ao poder de 

tributar, estabelecidos, na Lei Orgânica, como anterioridade, legalidade, 

anterioridade nonagesimal, imunidades, dentre outros. 

E) Sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 

segundo a capacidade econômica do contribuinte, devendo a administração 

municipal, imprescindivelmente, conferir aos mesmos progressividade, 

seletividade e parafiscalidade. 
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22. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Morro da Fumaça, marque a 
alternativa INCORRETA: 
 

A) São poderes Municipais, independentes e harmônicos entre si o Legislativo e o 

Executivo. 

B) O Município poderá dividir-se em distritos segundo suas necessidades 

administrativas e o interesse de seus habitantes, a exemplo de Estação Cocal. 

C) O Município de Morro da Fumaça é uma unidade da Federação Brasileira, com 

personalidade jurídica de direito público interno e autonomia, reger-se-á por Lei 

Orgânica. 

D) Dentre outros requisitos, para a criação de Distritos é necessário que exista, na 

povoação sede, de pelo menos, 50 (cinquenta) moradias, escola pública, posto 

de saúde, e posto policial. 

E) Os distritos serão criados, organizados, extintos ou fundidos por Lei Municipal, 

após consulta plebiscitária a população, observada a legislação estadual. 

 
 

23. Marque a alternativa que está DE ACORDO com a Lei Orgânica do Município de 
Morro da Fumaça, no que se refere aos secretários municipais: 
 

A) A competência dos Secretários Municipais abrangerá todo o território Nacional, 

nos assuntos pertinentes às respectivas Secretarias. 

B) O Prefeito poderá delegar por resolução, aos Secretários Municipais, funções 

administrativas. 

C) São condições essenciais para a investidura no cargo de Secretário ou Diretor: 

ser brasileiro nato ou naturalizado, estar no exercício dos direitos políticos, ser 

maior de 21(vinte e um) anos e ter sido aprovado no concurso de provas ou de 

provas e títulos. 

D) A Lei Orgânica do Município será emendada mediante proposta do Prefeito; da 

maioria absoluta, dos membros da Câmara Municipal e dos secretários de 

governo. 

E) Os Secretários serão sempre nomeados em comissão e farão declaração pública 

de bens no ato da posse e no término do exercício do cargo, e terão os mesmo 

impedimentos dos Vereadores e do Prefeito, enquanto nele permanecerem. 

 
 
24. São Bens Municipais, de domínio patrimonial, conforme a Lei Orgânica do 
Município de Morro da Fumaça, EXCETO:  
 

A) os créditos tributários. 

B) coisas móveis. 

C) coisa imóveis. 

D) direitos. 

E) ações. 
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25. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer Vereador, 
Comissões da Câmara, Prefeito Municipal e aos cidadãos na forma e nos casos 
previstos na Lei Orgânica. São matérias reservadas à lei complementar, EXCETO: 
 

A) Código Tributário do Município. 

B) Lei Orgânica. 

C) Código de Obras ou de Edificações. 

D) Estatuto dos Servidores Municipais. 

E) Plano Diretor do Município. 

 
 
26. Com relação às despesas de Morro da Fumaça, marque a alternativa que NÃO 
está de acordo com a Lei Orgânica Municipal: 
 
É vedado ao Município: 
 

A) Iniciar projetos não incluídos na lei orçamentária anual. 

B) Iniciar programas não incluídos na lei orçamentária anual. 

C) Realizar despesas ou assumir obrigações diretas que excedam os créditos 

orçamentários ou adicionais. 

D) Repassar o duodécimo destinado à Câmara Municipal após o dia 20 de cada mês. 

E) Ultrapassar, os limites previstos em lei complementar com despesas de pessoal 

ativo e inativo. 

 
 
27. Marque a alternativa que está em acordo com as definições contidas no Estatuto 
dos Servidores Públicos de Morro da Fumaça:  
 

A) Cargo Público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um 

servidor, criado por lei, em número certo, com denominação própria e pago 

pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. 

B) Quadro é o conjunto de cargos efetivos de cada poder, autarquia ou fundação 

instituída e mantida pelo município. 

C) Cargo em comissão se destina ao provimento provisório, fundado no critério de 

confiança da autoridade competente, para desenvolver atividades com maior 

especialidade e eficiência. 

D) Cargo Efetivo é o que, com funções permanentes inerentes ao serviço público 

municipal, se destina a provimento em caráter definitivo e organizado em classes 

de carreira, para serviços de chefia, direção e assessoramento. 

E) Classe é o conjunto de cargos da mesma natureza, dispostas verticalmente para 

o efeito de promoção do servidor, podendo a lei estabelecer que as atribuições 

mais complexas do cargo sejam atribuídas as classes de grau mais elevado. 
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28. Segundo regulamento pertinente, marque a alternativa que indica a forma de 
provimento ao cargo de servidor público do Município de Morro da Fumaça: 
 

A) Readaptação.  

B) Nomeação. 

C) Investidura. 

D) Reversão. 

E) Reintegração. 

 
 
 
29. Os servidores não integrantes do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo, no 
exercício de cargos de livre nomeação e demissão do Serviço Público, são 
assegurados todos os direitos e vantagens deste Estatuto, EXCETO: 
 

A) Licença para atividade Política ou desempenho classista. 

B) Estabilidade. 

C) Progressão Funcional. 

D) Aposentadoria. 

E) Licença Maternidade. 

 
 
 
30. Dentre outras, são formas de vacância dos Cargos Público segundo o Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais de Morro da Fumaça, EXCETO: 
 

A) Demissão. 

B) Exoneração. 

C) Disponibilidade. 

D) Aposentadoria. 

E) Falecimento. 
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ESPECÍFICAS 
 
 
 
31. Marque a alternativa que está de acordo com a Constituição Federal: 

 
I.   O que assegura aos cidadãos o exercício dos seus direitos, a divisão dos poderes 

e, segundo grandes teóricos, a limitação do governo pelo direito é o federalismo. 
II. O constitucionalismo pode ser corretamente definido como um movimento que 

visa limitar o poder e estabelecer um rol de direitos e garantias individuais, 
criando a necessidade de se instituir uma carta, em regra escrita, que possa 
juridicizar essa relação entre Estado e cidadão, de forma a se gerar mais segurança 
jurídica.  

III.  O o  eto da Constitui ão  ederal é a estrutura fundamental do  stado e da 
sociedade, ra ão por  ue somente as normas relativas aos limites e  s atribuições 
dos poderes estatais, aos direitos políticos e individuais dos cidadãos compõem a 
Constituição. 

IV. Os Poderes são independentes e harmônicos, devendo respeitar suas atribuições 
fixadas pela constituição, não havendo ingerência de um poder em outro, por uma 
questão de respeito ao Pacto Federativo. 

V. Constituem princípios fundamentais da Constituição Federal do Brasil construir 
uma sociedade livre, justa e solidária, e garantir o desenvolvimento nacional. 

 
 

A) Apenas as alternativas I, III, IV e V estão corretas. 

B) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 

C) Apenas as alternativas II e V estão corretas. 

D) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
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32. No que se refere às Garantias Fundamentais, marque a alternativa que 
corresponda com o dispostos na afirmações abaixo: 
 

I. Um partido político com representação no Congresso Nacional possui legitimidade 
para impetrar mandado de segurança coletivo apenas em defesa de seus filiados. 

II. Qualquer sujeito pode buscar os remédios constitucionais, e ingressar com 
mandado de injunção quando tenha seu direito, previsto constitucionalmente, 
obstado por omissão normativa.  

III. O direito de petição tem por objeto a retificação das informações relativas a 
pessoa do impetrante constantes de registros ou bancos de dados de entidades 
governamentais ou de caráter público.  

IV. A legitimidade ativa da ação civil pública é conferida ao cidadão, aquele que está 
no gozo dos seus direitos políticos, ao Ministério Público, Defensoria Pública, 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, autarquia, empresa pública, 
fundação ou sociedade de economia mista, associação que, concomitantemente, 
esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil e inclua, entre 
suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio 
ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos 
de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico.  

V. A CF/1988 assegura a gratuidade para o ajuizamento da ação de habeas corpus e 
mandado de segurança.  

 
 
A) Apenas as alternativas I, IV e V estão INCORRETAS. 

B) Apenas as alternativas I, III, IV e V estão INCORRETAS. 

C) Apenas as alternativas I, II, IV e V estão INCORRETAS. 

D) Nenhuma das alternativas estão CORRETAS. 

E) Todas as alternativas estão CORRETAS. 
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33. Com relação à Ordem Social, marque a alternativa CORRETA no que estatui a 
Constituição sobre o Direito à Saúde:  
 
 

A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação, mediante comprovação do estado de 

hipossuficiência econômica conforme diretrizes do Sistema Único de Saúde. 

B) Como diretriz dos serviços públicos de saúde tem-se que o atendimento deve ser 

integral com prioridade para as ações ostensivas de combate a endemias. 

C) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado, descentralizado, com 

direção única federal. 

D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público 

dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 

podendo sua execução ser feita através de terceiros e, também, por pessoa física 

ou jurídica de direito privado. 

E) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, 

em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação 

de percentuais calculados sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício 

financeiro, não podendo ser inferior a 18% (dezoito por cento). 
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34. Consoante à Administração Pública Direta e Indireta, marque a alternativa que 
está DE ACORDO com a Constituição Federal: 
 

I. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 
economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de 
produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo a 
sujeição ao regime jurídico próprio das empresas públicas, inclusive quanto aos 
direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.  

II. As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de 
privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. 

III. É proibida a exploração direta de atividade econômica pelo Estado, sendo 
permitida somente quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a 
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 

IV. No tocante a Administração Pública em sentido objetivo-funcional, tem-se que 
Administração Indireta é o conjunto de pessoas jurídicas – desprovidas de 
autonomia política – que, vinculadas à Administração Direta, têm a atribuição para 
o exercício, de forma descentralizada, de atividades administrativas. 

V. O estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 
subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização 
de bens ou de prestação de serviços, será deliberado e votado em assembleia 
geral ordinária, devendo ser submetido a registro na junta comercial. 

 
A) Apenas as alternativas II, III, e IV estão INCORRETAS. 

B) Apenas as alternativas I, IV e V estão CORRETAS 

C) Apenas as alternativas II, e III estão CORRETAS. 

D) Nenhuma das alternativas estão CORRETAS. 

E) Todas as alternativas estão CORRETAS. 

 
 
35. No que se refere aos atos administrativos, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) Coercitividade, Presunção de Legitimidade e Auto-executoriedade são requisitos 

do ato administrativo. 

B) São requisitos de validade do ato administrativo, dentre outros, agente 

competente, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma 

prescrita em lei. 

C) Ato administrativo é aquele que tem por fim imediato adquirir, resguardar, 

transferir, modificar, extinguir ou declarar direitos, ou impor obrigações aos 

administrados ou a própria administração. 

D) Revogação é a supressão de um ato discricionário legítimo e eficaz, realizada 

somente pela Administração, por não mais lhe convir sua existência. 

E) Cassação é a extinção do ato porque o destinatário descumpriu condições de 

validade do ato administrativo, as quais deveriam permanecer atendidas a fim de 

poder continuar desfrutando da situação jurídica. 
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36. Considerando que um servidor público municipal, titular de cargo efetivo, foi 
cedido, com ônus, ao Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, e foi nomeado 
para exercer cargo em comissão de chefia na Vara da Fazenda Pública em uma de 
suas comarcas, e neste interim alcançou tempo de serviço suficiente para a 
concessão de aposentadoria. O referido servidor estará sujeito, enquanto perdurar a 
cessão, ao(s): 
   

A) regime geral de previdência social. 

B) regime próprio dos servidores públicos do Município e regime geral de 

previdência social. 

C) regime próprio dos servidores públicos do Município e regime próprio dos 

servidores públicos do Estado. 

D) regime próprio dos servidores públicos do Estado. 

E) regime próprio dos servidores públicos do Município. 

 
 
 
37. Marque a alternativa que corresponde com o Código Civil no tocante à prescrição 
e decadência: 
 

A) Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam 
os outros se a obrigação for indivisível. 

B) Quando um direito é violado, nasce para o seu titular uma pretensão, a qual se 
extingue, pela decadência,  e pode ser renunciada somente quando se tratar de 
decadência convencional. 

C) O Juiz deve conhecer a prescrição ou a decadência de ofício, podendo as partes 
alegá-la em qualquer grau de jurisdição. 

D) Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus 
assistentes ou representantes legais, que derem causa à prescrição, ou não a 
alegarem oportunamente.  

E) A renúncia da prescrição ou decadência podem ser expressa ou tácita, e só 
valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, antes que se consumar; tácita é a 
renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a 
prescrição. 
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38. Marque a alternativa CORRETA no tocante à Execução Fiscal: 
 

I. O despacho do Juiz que deferir a inicial interrompe a prescrição e importa em 
ordem para citação que será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a 
Fazenda Pública não a requerer por outra forma. 

II. Somente na fase instrutória do processo, será deferida pelo Juiz ao executado, a 
substituição da penhora por fiança bancária.  

III. Processo Executivo Fiscal é a ação de que dispõe a Fazenda Pública para cobrança 
de seus créditos, sejam tributários ou não, desde que inscritos na dívida ativa.  

IV. Não sendo embargada a execução ou sendo rejeitados os embargos, no caso de 
garantia prestada por terceiro, será este intimado, sob pena de contra ele 
prosseguir a execução nos próprios autos, para, no prazo de 30 (trinta) dias. 

 
 

A) Apenas uma afirmativa está correta. 

B) Apenas duas afirmativas estão corretas. 

C) Apenas três afirmativas estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

E) Nenhuma afirmativa está correta. 

 
 
39. O Novo Código de Processo Civil alterou alguns institutos relacionados aos 
procedimentos concernentes à Fazenda Pública, marque a alternativa em que o 
instituto se manteve: 
 

A) Intimação exclusivamente pessoal. 

B) Remessa necessária.  

C) Prazos diferenciados. 

D) Honorários de sucumbência. 

E) Custas processuais. 
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40. Marque a alternativa CORRETA quanto aos institutos de Direito do Trabalho e 
Direito Processual do Trabalho: 
 

I. A relação de emprego é espécie da relação de trabalho, gênero que engloba a 
prestação de serviços do funcionário público, do empregado, do avulso, do 
autônomo, do eventual, do empresário. 

II. Caracteriza o princípio da simplificação de procedimentos a norma que permite 
aos empregadores reclamar pessoalmente perante a justiça do trabalho e 
acompanhar as suas reclamações durante todo o processo, inclusive interpor 
recursos no Tribunal Superior do Trabalho (TST), independentemente de 
advogado. 

III. Decorre do princípio da adstrição ou congruência, aplicável ao processo do 
trabalho, o fato de o juiz poder determinar o pagamento de indenização a 
empregado estável que tiver pedido apenas reintegração, se houver 
incompatibilidade de retorno ao serviço. 

IV. Independente do poder de controle e fiscalização do empregador, não pode ele 
realizar revista íntima em suas empregadas. 

V. O contrato de trabalho será válido ainda que não realizado de forma expressa e 
por escrito. 

 
 

A) Apenas duas afirmativas estão corretas.  

B) Apenas três afirmativas estão corretas.  

C) Apenas uma das afirmativas estão corretas. 

D) Nenhuma alternativa está correta. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 
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 RASCUNHO DE GABARITO 
 

  A B C D E 

  

  A B C D E 

1           21           

2           22           

3           23           

4           24           

5           25           

6           26           

7           27           

8           28           

9           29           

10           30           

11           31           

12           32           

13           33           

14           34           

15           35           

16           36           

17           37           

18           38           

19           39           

20           40           
 
 

 


