
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA/SC 
 
 

CADERNO DE PROVA – ADVOGADO 
 
AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA 
 

 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

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

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

2. Em relação ao CADERNO DE PROVAS: 

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

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

 

3. Em relação ao CARTÃO RESPOSTA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

Rascunho do gabarito: 
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Área para rascunho e anotações:  



                   

 

                       

PORTUGUÊS 
 
Texto para as questões de 1 a 6:  
 
                                   Sobre o morrer 
 
“Ninguém quer morrer. Mesmo as pessoas que querem 
chegar ao paraíso. Mas a morte é o destino de todos 
nós.” (Steve Jobs) 
 
Odeio a ideia de morte repentina, embora todos 
achem que é a melhor. Discordo. Tremo ao pensar que 
o jaguar negro possa estar à espreita na próxima es-
quina. Não quero que seja súbita. Quero tempo para 
escrever o meu haikai. 
Mallarmé tinha o sonho de escrever um livro com uma 
palavra só. Achei-o louco. Depois compreendi. Para es-
crever um livro assim, de uma palavra só, seria preciso 
ter-se tornado sábio, infinitamente sábio. Tão sábio 
que soubesse qual é a última palavra, aquela que per-
manece solitária depois que todas as outras se cala-
ram. Mas isso é coisa que só a Morte ensina. Mallarmé 
certamente era seu discípulo. 
O último haikai é isto: o esforço supremo para dizer a 
beleza simples da vida que se vai. Tenho terror de ser 
enganado. Se estiver para morrer, que me digam. Se 
me disserem que ainda me restam dez anos, continua-
rei a ser tolo, mosca agitada na teia das medíocres, 
mesquinhas rotinas do cotidiano. Mas se só me restam 
seis meses, então tudo se torna repentinamente puro 
e luminoso. Os não essenciais se despregam do corpo, 
como escamas inúteis. 
A Morte me informa sobre o que realmente importa. 
Me daria o luxo de escolher as pessoas com quem con-
versar. E poderia ficar em silêncio, se o desejasse. Pe-
rante a morte tudo é desculpável… Creio que não mais 
leria prosa. Com algumas exceções: Nietzsche, Camus, 
Guimarães Rosa. Todos eles foram aprendizes da 
mesma mestra. E certo que não perderia um segundo 
com filosofia. E me dedicaria à poesia com uma volúpia 
que até hoje não me permiti. Porque a poesia pertence 
ao clima de verdade e encanto que a Morte instaura. E 
ouviria mais Bach e Beethoven. Além de usar meu 
tempo no prazer de cuidar do meu jardim… 
Curioso que a Morte nada tenha a dizer sobre si 
mesma. A Morte me informa sobre o que realmente 
importa. Quem sabe sobre a Morte são os vivos. A 
Morte, ao contrário, só fala sobre a Vida, e depois do 
seu olhar tudo fica com aquele ar de “ausência que se 
demora, uma despedida pronta a cumprir-se” (Cecília 

Meireles). E ela nos faz sempre a mesma pergunta: 
“Afinal, que é que você está esperando?” (...) 
Às vezes ela chega perto demais, o susto é infinito, e 
até deixa no corpo marcas de sua passagem. Mas se 
tivermos coragem para a olharmos de frente é certo 
que ficaremos sábios e a vida ganhará simplicidade e a 
beleza de um haikai. 
(Rubem Alves) 
____________________________________________ 

1. Rubem Alves, ao refletir “sobre o morrer”, põe em 

evidência:  
 
I – Não se deve enganar as pessoas quanto ao tempo 
de vida que lhes  resta.  
II – Diante da morte iminente, o tempo seria de esco-
lhas, assim como as leituras, selecionadas.  
III – A morte deve ser lenta, oportunizando tempo para 
o “haikai” e para as despedidas. 
IV – É preciso coragem para olhar a morte e reavaliar a 
vida. 
 
No contexto em análise, podemos dizer que: 
 
A) as proposições II, III e IV estão corretas. 
B) as proposições I, II, III e IV estão corretas. 
C) as proposições I e II estão corretas. 
D) as proposições II e IV estão corretas.  
E) apenas a proposição III está correta. 
____________________________________________ 

2. Na crônica, a linguagem figurada é marca regis-

trada, a fim de dar ao texto ainda mais expressivi-
dade. Identifique a alternativa que não exemplifica 
essa característica do texto: 
 
A) “Mas isso é coisa que só a Morte ensina.” 
B) “Tremo ao pensar que o jaguar negro possa estar à 
espreita na próxima esquina.” 
C) “Odeio a ideia de morte repentina, embora todos 
achem que é a melhor.” 
D) “A Morte me informa sobre o que realmente im-
porta.” 
E) “Curioso que a Morte nada tenha a dizer sobre si 
mesma.” 
____________________________________________ 

3. “Às vezes ela chega perto demais, o susto é infinito, 

e até deixa no corpo marcas de sua passagem”. Nesse 
período, a parte em destaque contempla uma figura de 
linguagem, denominada de: 
 



                   

 

                       

A) Silepse. 
B) Prosopopeia. 
C) Anacoluto. 
D) Hipérbole. 
E) Pleonasmo. 
____________________________________________ 

4. “Quero tempo para escrever o meu haikai”. 

Quanto ao vocabulário, o significado da palavra 
“haikai” é: 
 
A) soneto fúnebre. 
B) testamento. 
C) obituário. 
D) texto de morte. 
E) poema. 
____________________________________________ 

5. “E me dedicaria à poesia com uma volúpia que até 

hoje não me permiti”. Nesse período, a palavra em 
destaque tem significado equivalente a: 
 
A) prazer. 
B) tristeza. 
C) arrogância. 
D) plenitude. 
E) velocidade. 
____________________________________________ 

6. Em se tratando de função sintática, observe os 

termos sublinhados no período seguinte e a respec-
tiva classificação, apresentada nas proposições 
abaixo: 
 
“Mas se tivermos coragem para a olharmos de frente 
é certo que ficaremos sábios e a vida ganhará simplici-
dade e a beleza de um haikai.” 
 
I – “Coragem”: objeto direto; 
II – “de frente”: adjunto adverbial de modo; 
III – “sábios”: predicativo do sujeito; 
IV – “simplicidade e a beleza de um haikai”: comple-
mentos nominais. 
 
De acordo com a gramática da Língua Portuguesa, po-
demos afirmar que: 
 
A) I, II e IV estão corretos. 
B) I, II e III estão corretos. 
C) I, II, III e IV estão corretos. 
D) apenas I e II estão corretos. 
E) apenas I e III estão corretos. 

7. Em destaque a regência verbal. Observe os exem-

plos: 
 
I – Essa turma custou a aceitar o destino da viagem de 
formatura.  
II – Custou a essa turma aceitar o destino da viagem 
de formatura.  
III – Para o cardápio, preferimos peixe a carne verme-
lha. 
IV – Para o cardápio, preferimos o peixe à carne ver-
melha.  
 
Sobre os verbos “custar” e “preferir”, a regência está 
correta em: 
 
A) apenas I e II. 
B) I, III e IV.  
C) II, III e IV. 
D) I, II e IV. 
E) I, II, III e IV. 
____________________________________________ 

8. Ainda sobre a regência verbal: 

 
I – Os cargos ____________ aspiro ainda exigem 
muito mais estudo. 
II – Alguns alunos não se lembraram ___________ 
precisavam trazer um litro de leite como ingresso para 
o aulão solidário. 
III – Não consigo acreditar _____________ esqueci a 
data de inscrição para acesso à universidade via Histó-
rico Escolar. 
IV – O hotel ____________ pretendo me hospedar na 
virada do ano fica bem no centro de Blumenau. 
 
Para completar as lacunas e as regências dos verbos 
acima, é correto o que se apresenta na alternativa: 
 
A) que / de que / que / em que. 
B) que / que / que / em que. 
C) a que / de que / de que / que. 
D) a que / de que / que / em que. 
E) que / de que / de que / que.  
____________________________________________ 

9. Verifique os períodos seguintes sobre a necessi-

dade ou não do acento indicativo de crase: 
 
I – Primeiramente, agradeço a vocês pela oportuni-
dade de trabalho nesta empresa. 



                   

 

                       

II – Para conseguir a declaração de frequência, vá 
àquela secretaria. 
III – Como precisamos chegar cedo para a consulta, 
sairemos de Laguna à meia-noite. 
IV – Devido à gravidade do caso, o juiz não aceitou co-
locar frente a frente os acusados e as vítimas. 
 
Conforme as regras gramaticais, está correto o que se 
apresenta em: 
 
A) II, III e IV. 
B) I, II e III. 
C) I, II, III e IV. 
D) I e III. 
E) I e IV. 
____________________________________________ 

10. Atenção à presença ou à ausência do acento in-

dicativo de crase e, consequentemente, à mudança de 
sentido. 
 
I – Eu estudo a noite.  
     Eu estudo à noite.  
II – Entregue a minha mãe. 
      Entregue à minha mãe. 
III – A primeira vista foi um encanto. 
       À primeira vista foi um encanto. 
IV – Comprei a vista. 
       Comprei à vista. 
 
Analisadas as frases acima, temos mudança de sen-
tido em: 
 
A) I, II, III e IV. 
B) I, III e IV. 
C) II, III e IV. 
D) apenas I e II. 
E) apenas I.  
____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
____________________________________________ 

11. Considere as proposições: 

 

I) Para quaisquer números 𝑎 e 𝑏, tem-se que √𝑎𝑏 =

 √𝑎 . √𝑏. 
II) Para qualquer 𝑥 ∈ ℝ, tem-se que 𝑥2 ≥ 𝑥. 
III) Se 𝑟 e 𝑠 são números irracionais, então 𝑟. 𝑠 é tam-
bém um número irracional. 

IV) 𝜋, √2, √3, √−2
4

 e √5 são exemplos de números ir-
racionais.  
 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) As proposições I e IV estão corretas. 
B) As proposições I e II estão corretas. 
C) As proposições I, II e III estão corretas. 
D) Todas as proposições estão corretas 
E) Todas as proposições estão incorretas. 
____________________________________________ 

12. Sejam 𝑟 e 𝑠 raízes da equação 2𝑥2 − 5𝑥 + 1 =

0. Analise as proposições e, julgue V para as verdadei-
ras e F para as falsas: 
 

(     ) 𝑟 + 𝑠 =  
−5

2
 

(     ) 𝑟 . 𝑠 =
1

2
 

(     ) 
1

𝑟
+

1

𝑠
= 5 

(     ) 𝑟2𝑠 + 𝑟𝑠2 =  
5

4
 

 
De cima para baixo, assinale a alternativa correta: 
 
A) F – F – V – V 
B) V – V – F – F  
C) F – V – F – F   
D) F – V – V – V  
E) F – V – F – V  
____________________________________________ 

13. Simplificando a expressão:    
2

√3−1
− 

3

√3
 

obtemos: 
 
A) 1 
B) −1 

C) √3 

D) −√3 

E) √3
3

⁄  



                   

 

                       

14. Dividindo R$ 90.000,00 em três partes proporci-

onais aos números 2, 3 e 5, obtemos as quantias 𝑥, 𝑦e 
𝑧, respectivamente. Assinale a alternativa que apre-

senta o valor de 𝑥 − 𝑦 +
1

2
𝑧 é: 

 
A) R$ 11.500,00 
B) R$ 17.500,00 
C) R$ 13.500,00 
D) R$ 15.500,00 
E) R$ 18.500,00 
____________________________________________ 

15. Assinale a alternativa que apresenta o gráfico 

da função 𝑓, de ℝ em ℝ, definida por 𝑓(𝑥) = ||𝑥| −
2|. 
 
A) 

 
 
B) 

 
 
C) 

 
 
 
 
 
 
 
 

D) 

 
 
E) 

 
____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   

 

                       

LEGISLAÇÃO 
____________________________________________ 

16.  Segundo o artigo 3º da Lei Orgânica do Municí-

pio de São João Batista são símbolos do referido mu-
nicípio: 
 
A) São símbolos do município de São João Batista, o 
Hino, o Brasão, as Armas, a Bandeira do município e 
outros que forem criados por Lei. 
B) São símbolos do município de São João Batista, o 
Brasão, a Bandeira do município e outros que forem 
criados por Lei. 
C) É símbolo do município de São João Batista a Ban-
deira do Município, sendo vedado o uso de outros 
símbolos em cerimônias oficiais do município. 
D) São símbolos do município de São João Batista, o 
Hino, o Brasão, a Bandeira do município, a flor de São 
João e outros que forem criados por Lei. 
E) São símbolos do município de São João Batista, o 
Hino, a Bandeira do município e outros que forem cri-
ados por lei. 
____________________________________________ 

17. Consoante o Estatuto dos Servidores do Municí-

pio de São João Batista são formas de provimento de-
rivado, exceto: 
 
A)  promoção 
B)  reintegração 
C)  recondução 
D)  nomeação 
E)  aproveitamento 
____________________________________________ 

18. Conforme o artigo 74º Compete ao Secretário 

Municipal, além das atribuições que esta Lei Orgânica 
e as leis estabelecerem, exceto: 
 
A)  Referendar os atos e decretos assinados pelo Pre-
feito, pertinentes à sua área de competência. 
B)   Exercer a orientação, coordenação e supervisão 
dos órgãos e entidades da Administração Municipal, 
na área de sua competência. 
C)  Nomear os vereadores responsáveis pela sua área 
de competência. 
D)  Apresentar ao Prefeito relatório anual dos serviços 
realizados na Secretaria. 
E)  Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhes 
foram outorgadas ou delegadas pelo Prefeito. 
 

19. Pelo que rege o artigo 111º da Lei Orgânica do 

Município de São João Batista, assinale a alternativa 
correta: 
 
A)  São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercí-
cio, os servidores nomeados em virtude de concurso 
público. 
B)  São estáveis, após 3 (três) anos de efetivo exercí-
cio, passado estágio probatório, os servidores nomea-
dos em virtude de concurso público. 
C)  São efetivos, após 1 (hum) ano de efetivo exercí-
cio, os servidores nomeados em virtude de concurso 
público. 
D)  São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercí-
cio e 1 (hum) ano de estágio probatório – totalizando 
três anos de vinculação – os servidores nomeados em 
virtude de concurso público. 
E)  São efetivos, após 4 (quatro) anos de efetivo exer-
cício, sem direito à licença, os servidores nomeados 
em virtude de concurso público. 
____________________________________________ 

20.  De acordo com o artigo 19º do Estatuto dos 

servidores (Lei Complementar Municipal n. 01/2003) 
do município de São João Batista, o exercício é o efe-
tivo desempenho das atribuições específicas do cargo 
ou função e: 
 
A)  É de dez dias o prazo para o servidor entrar em 
efetivo exercício, contado a partir da data de posse. 
B)  É de quinze dias o prazo para o servidor entrar em 
efetivo exercício, contado a partir da data de nomea-
ção. 
C)  É de dez dias o prazo para o servidor entrar em 
efetivo exercício, contado a partir da homologação do 
concurso. 
D)  É de quinze dias o prazo para o servidor entrar em 
efetivo exercício, contado a partir da data de posse. 
E)  É imediato o efetivo exercício, sem prazos estendi-
dos exceto motivos de força maior, a partir da data da 
posse. 
____________________________________________ 

 
 
 
 



                   

 

                       

ESPECÍFICA 
____________________________________________ 

21. Assinale a alternativa correta: 

 
A) Segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, Lei 
estadual que obriga concessionárias a instalarem blo-
queadores de celular é inconstitucional;  
B) Segundo o Supremo Tribunal Federal, A definição 
dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento 
das respectivas normas de processo e julgamento são 
da competência legislativa privativa dos Estados; 
C) Segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, é 
constitucional lei estadual que estabelece regras para 
a cobrança em estacionamento de veículos; 
D) Segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, lei 
estadual não pode fixar número máximo de alunos 
por sala de aula; 
E) Segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, é 
constitucional o pagamento de remuneração a parla-
mentares (federais, estaduais ou municipais) em vir-
tude de convocação de sessão extraordinária. 
____________________________________________ 

22. No que se refere à Constituição Federal, assi-

nale a alternativa incorreta: 
 
A) É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a 
partir do registro da candidatura a cargo de direção 
ou representação sindical e, se eleito, ainda que su-
plente, até um ano após o final do mandato, salvo se 
cometer falta grave nos termos da lei; 
B) São direitos sociais a educação, a saúde, a alimen-
tação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à materni-
dade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição; 
C) É vedada a criação de mais de uma organização sin-
dical, em qualquer grau, representativa de categoria 
profissional ou econômica, na mesma base territorial, 
que será definida pelos trabalhadores ou empregado-
res interessados, não podendo ser inferior à área de 
um Município;  
D) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social, dentre outros, remuneração do serviço extraor-
dinário superior, no mínimo, em quarenta por cento à 
do normal; 
E) Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se fi-
liado a sindicato. 
____________________________________________ 

23. No que se refere às competências previstas na 

Constituição Federal, assinale a alternativa que con-
templa uma competência privativa legislativa da 
União: 
 
A) produção e consumo. 
B) organização judiciária, do Ministério Público do Dis-
trito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública 
dos Territórios, bem como organização administrativa 
destes. 
C) florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natu-
reza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção 
do meio ambiente e controle da poluição. 
D) procedimentos em matéria processual. 
E) proteção e integração social das pessoas portado-
ras de deficiência. 
____________________________________________ 

24. Analise as assertivas abaixo e assinale a alterna-

tiva correta: 
 
I- A Câmara Municipal não gastará mais de setenta 
por cento de sua receita com folha de pagamento, in-
cluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.  
II- Compete aos Municípios, dentre outras, criar, orga-
nizar e suprimir distritos, observada a legislação esta-
dual. 
III- Compete aos Municípios, dentre outras, manter, 
com a cooperação técnica e financeira da União e do 
Estado, programas de educação infantil e de ensino 
fundamental. 
 
A) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 
B) Está correta apenas a assertiva n. II; 
C) Estão corretas apenas as assertivas II e III; 
D) Estão corretas apenas as assertivas I e II; 
E) Todas as assertivas estão corretas; 
____________________________________________ 

25. Assinale a alternativa incorreta: 

 
A) As usinas que operem com reator nuclear deverão 
ter sua localização definida em lei estadual, sem o que 
não poderão ser instaladas; 
B)  Incumbe ao Poder Público preservar e restaurar os 
processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas; 
C) Incumbe ao Poder Público promover a educação 
ambiental em todos os níveis de ensino e a conscienti-
zação pública para a preservação do meio ambiente; ; 



                   

 

                       

D) Aquele que explorar recursos minerais fica obri-
gado a recuperar o meio ambiente degradado, de 
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 
competente, na forma da lei; 
E) As condutas e atividades consideradas lesivas ao 
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas 
ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, inde-
pendentemente da obrigação de reparar os danos 
causados. 
____________________________________________ 

26. Segundo a lei de Responsabilidade Fiscal, assi-

nale a alternativa incorreta: 
 
A) A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a 
ação planejada e transparente, em que se previnem 
riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilí-
brio das contas públicas, mediante o cumprimento de 
metas de resultados entre receitas e despesas e a 
obediência a limites e condições no que tange a re-
núncia de receita, geração de despesas com pessoal, 
da seguridade social e outras, dívidas consolidada e 
mobiliária, operações de crédito, inclusive por anteci-
pação de receita, concessão de garantia e inscrição 
em Restos a Pagar; 
B) Na verificação do atendimento dos limites defini-
dos para despesa total com pessoal, serão computa-
das as despesas de indenização por demissão de servi-
dores ou empregados; 
C) Constituem requisitos essenciais da responsabili-
dade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva 
arrecadação de todos os tributos da competência 
constitucional do ente da Federação;  
D) As previsões de receita observarão as normas téc-
nicas e legais, considerarão os efeitos das alterações 
na legislação, da variação do índice de preços, do cres-
cimento econômico ou de qualquer outro fator rele-
vante e serão acompanhadas de demonstrativo de 
sua evolução nos últimos três anos, da projeção para 
os dois seguintes àquele a que se referirem, e da me-
todologia de cálculo e premissas utilizadas;  
E) Considera-se obrigatória de caráter continuado a 
despesa corrente derivada de lei, medida provisória 
ou ato administrativo normativo que fixem para o 
ente a obrigação legal de sua execução por um perí-
odo superior a dois exercícios. 
____________________________________________ 

27. Segundo a Lei da Improbidade Administrativa 

(Lei n. 8.429/1992), assinale a alternativa que contém 
atos de improbidade administrativa que causam pre-
juízo ao Erário: 

 
A) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, 
para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem 
público ou o fornecimento de serviço por ente estatal 
por preço inferior ao valor de mercado; 
B) Descumprir as normas relativas à celebração, fisca-
lização e aprovação de contas de parcerias firmadas 
pela administração pública com entidades privadas; 
C) Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de 
consultoria ou assessoramento para pessoa física ou 
jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido 
ou amparado por ação ou omissão decorrente das 
atribuições do agente público, durante a atividade;  
D) Celebrar parcerias da administração pública com 
entidades privadas sem a observância das formalida-
des legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;  
E) revelar ou permitir que chegue ao conhecimento 
de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, 
teor de medida política ou econômica capaz de afetar 
o preço de mercadoria, bem ou serviço. 
____________________________________________ 

28. Segundo a Lei das licitações (8.666/93), o prazo 

mínimo até o recebimento das propostas ou da reali-
zação do evento, para tomada de preços quando a li-
citação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e 
preço",  será de: 
 
A) 45 (quarenta e cinco) dias; 
B) 30 (trinta) dias; 
C) 15 (quinze) dias; 
D)  05 (cinco) dias úteis; 
E) 10 (dez) dias. 
____________________________________________ 

29. Assinale a alternativa incorreta: 

 
A) Segundo o STF, é possível a utilização, em processo 
administrativo disciplinar, de prova emprestada vali-
damente produzida em processo criminal; 
B) Segundo o STF, as sociedades de economia mista 
prestadoras de serviço público de atuação própria do 
Estado e de natureza não concorrencial submetem-se 
ao regime de precatório; 
C) Segundo o STF, a nomeação tardia de candidatos 
aprovados em concurso público, por meio de ato judi-
cial, à qual atribuída eficácia retroativa,  gera direito 
às promoções ou progressões funcionais que alcança-
riam se houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nome-
ação; 



                   

 

                       

D) Segundo o STJ, a instauração de processo discipli-
nar contra servidor efetivo cedido deve ocorrer, pre-
ferencialmente, no órgão em que tenha sido praticada 
a suposta irregularidade. Por outro lado, o julgamento 
e a eventual aplicação de sanção só podem ocorrer no 
órgão ao qual o servidor efetivo estiver vinculado. ;  
E) Segundo o STJ, A tortura de preso custodiado em 
delegacia praticada por policial constitui ato de impro-
bidade administrativa que atenta contra os princípios 
da administração pública. 
____________________________________________ 

30. Conforme os prazos de prescrição previstos no 

Código Civil, a pretensão do beneficiário contra o se-
gurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de se-
guro de responsabilidade civil obrigatório, prescreve 
em: 
 
A) 3 (três) anos; 
B) 2 (dois) anos; 
C) 1 (um) ano; 
D) 5 (cinco) anos; 
E) 10 (dez) anos. 
____________________________________________ 

31. Em relação ao Código Civil, assinale a alterna-

tiva incorreta: 
 
A) É nulo o pacto antenupcial se não for feito por es-
critura pública, e ineficaz se não lhe seguir o casa-
mento. 
B) É admissível alteração do regime de bens, medi-
ante autorização judicial em pedido motivado de am-
bos os cônjuges, apurada a procedência das razões in-
vocadas e ressalvados os direitos de terceiros;  
C) O regime de bens entre os cônjuges começa a vigo-
rar desde a data do casamento;  
D) São válidas as doações nupciais feitas aos filhos 
quando casarem ou estabelecerem economia sepa-
rada;  
E) Podem os cônjuges, com a autorização um do ou-
tro, comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à 
economia doméstica; 
____________________________________________ 

32. Assinale a alternativa incorreta: 

 
A)  Segundo o STJ, O banco responde subjetivamente 
pelos danos causados ao correntista por conta da 
compensação de cheque falsificado (sem culpa do cli-
ente), ainda que a falsificação seja sofisticada; 

B) Segundo o STJ, sempre que ocorrer ofensa injusta à 
dignidade da pessoa humana restará configurado o 
dano moral, não sendo necessária a comprovação de 
dor e sofrimento; 
C) Segundo o STJ, o prazo prescricional para cobrança 
de cotas condominiais é de 5 anos; 
D) Segundo o STJ, a responsabilidade civil do incapaz 
pela reparação dos danos é subsidiária, condicional, 
mitigada e equitativa; 
E) Segundo o STJ,  a vítima de um ato ilícito praticado 
por menor pode propor a ação somente contra o pai 
do garoto, não sendo necessário incluir o adolescente 
no polo passivo. 
____________________________________________ 

33. Em relação ao Código Civil, assinale a alterna-

tiva incorreta: 
 
A) Considera-se em mora o devedor que não efetuar o 
pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no 
tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabe-
lecer; 
B) Em relação ao adimplemento e extinção das obriga-
ções, os prazos de favor, embora consagrados pelo 
uso geral, obstam a compensação; 
C) Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao 
credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das 
perdas e danos; 
D) Não haverá compensação quando as partes, por 
mútuo acordo, a excluírem, ou no caso de renúncia 
prévia de uma delas; 
E) Nas obrigações provenientes de ato ilícito, consi-
dera-se o devedor em mora, desde que o praticou. 
____________________________________________ 

34.  Analise as assertivas abaixo e assinale a alter-

nativa correta: 
 
I- É do empregador o ônus da prova em relação à re-
gularidade dos depósitos do FGTS, pois o pagamento 
é fato extintivo do direito do autor. 
II- É do empregador o ônus de comprovar que o em-
pregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para 
a concessão do vale-transporte ou não pretenda fazer 
uso do benefício. 
III- O pagamento de adicional de periculosidade efetu-
ado por mera liberalidade da empresa, ainda que de 
forma proporcional ao tempo de exposição ao risco 
ou em percentual inferior ao máximo legalmente pre-
visto, dispensa a realização da prova técnica exigida 
pelo art. 195 da CLT, pois torna incontroversa a exis-
tência do trabalho em condições perigosas. 



                   

 

                       

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

35. Analise as assertivas abaixo e assinale a alterna-

tiva correta: 
 
I- Não Fere o princípio da isonomia instituir vantagem 
mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que 
condiciona a percepção da parcela participação nos 
lucros e resultados ao fato de estar o contrato de tra-
balho em vigor na data prevista para a distribuição 
dos lucros. 
II- A indenização por frutos percebidos pela posse de 
má-fé, prevista no art. 1.216 do Código Civil, por tra-
tar-se de regra afeta a direitos reais, mostra-se incom-
patível com o Direito do Trabalho, não sendo devida 
no caso de inadimplemento de verbas trabalhistas. 
III- Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, 
a admissibilidade de recurso de revista está limitada à 
demonstração de violação direta a dispositivo da 
Constituição Federal ou contrariedade a Súmula do 
Tribunal Superior do Trabalho, não se admitindo o re-
curso por contrariedade a Orientação Jurisprudencial 
Tribunal Superior do Trabalho. 
 
A) Estão corretas apenas as assertivas I e II; 
B) Estão corretas todas as assertivas; 
C) Estão corretas apenas as assertivas II e III; 
D) Estão corretas apenas as assertivas I e III; 
E) Está correta apenas a assertiva III. 
____________________________________________ 

36. Analise as assertivas abaixo e assinale a alterna-

tiva correta em relação ao disposto na Consolidação 
das Leis do Trabalho: 
 
I- A contratação do autônomo, cumpridas por este to-
das as formalidades legais, de forma contínua ou não, 
afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º 
da CLT. 
II- O contrato individual de trabalho poderá ser acor-
dado tácita ou expressamente, verbalmente ou por 
escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou 
para prestação de trabalho intermitente. 
III- Durante o período de inatividade, o empregado 
poderá prestar serviços de qualquer natureza a outros 
tomadores de serviço, que exerçam ou não a mesma 

atividade econômica, utilizando contrato de trabalho 
intermitente ou outra modalidade de contrato de tra-
balho. 
 
A) Estão corretas apenas as assertivas I e III; 
B) Estão corretas todas as assertivas; 
C) Estão corretas apenas as assertivas I e II; 
D) Estão corretas apenas as assertivas II e III; 
E) Está correta apenas a assertiva III. 
____________________________________________ 

37. Em relação ao Código de Processo Civil, assinale 

a alternativa incorreta: 
 
A) O comparecimento espontâneo do réu ou do exe-
cutado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo 
a partir desta data o prazo para apresentação de con-
testação ou de embargos à execução; 
B) Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da 
cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena 
de preclusão; 
C) Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não 
alegar a incompetência em preliminar de contestação; 
D) Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo 
para a contestação começará a correr da data da pu-
blicação do acórdão; 
E) O réu poderá impugnar, em preliminar da contesta-
ção, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de 
preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for 
o caso, a complementação das custas. 
____________________________________________ 

38. Segundo o Código de Processo Civil, o juiz resol-

verá o mérito quando:  
 
A) Homologar a desistência da ação; 
B) Homologar a transação; 
C) Em caso de morte da parte, a ação for considerada 
intransmissível por disposição legal; 
D) Verificar ausência de legitimidade ou de interesse 
processual; 
E) o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano 
por negligência das partes. 
____________________________________________ 

39. Segundo o Código de Processo Civil, assinale a 

alternativa incorreta: 
 
A) O recorrente poderá, a qualquer tempo, com a 
anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir 
do recurso; 



                   

 

                       

B) O recurso pode ser interposto pela parte vencida, 
pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, 
como parte ou como fiscal da ordem jurídica; 
C) A renúncia ao direito de recorrer independe da 
aceitação da outra parte; 
D) O recurso interposto por um dos litisconsortes a to-
dos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus in-
teresses; 
E) O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a 
decisão impugnada no que tiver sido objeto de re-
curso. 
____________________________________________ 

40. Analise as assertivas abaixo e assinale a alterna-

tiva correta em relação ao disposto na Lei da Ação Ci-
vil Pública ( Lei n. 7.347/1985): 
 
I- Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins da re-
ferida Lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao patri-
mônio público e social, ao meio ambiente, ao consu-
midor, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos 
ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e direi-
tos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico.  
II- Para instruir a inicial, o interessado poderá reque-
rer às autoridades competentes as certidões e infor-
mações que julgar necessárias, a serem fornecidas no 
prazo de 15 (quinze) dias.  
III- A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos 
limites da competência territorial do órgão prolator, 
exceto se o pedido for julgado improcedente por insu-
ficiência de provas, hipótese em que qualquer legiti-
mado poderá intentar outra ação com idêntico funda-
mento, valendo-se de nova prova.  
 
A) Estão corretas apenas as assertivas I e III; 
B) Estão corretas todas as assertivas; 
C) Estão corretas apenas as assertivas I e II; 
D) Estão corretas apenas as assertivas II e III; 
E) Está correta apenas a assertiva III. 
____________________________________________  



                   

 

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
                               




