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ESTADO DE SANTA CATARINA 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 
 
 

CADERNO DE PROVA – ADVOGADO 
 

 

 
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: 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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Área para rascunho e anotações:  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
____________________________________________ 
Texto para a questão 1:  
 
O mistério das coisas 
 
O mistério das coisas, onde está ele? 
Onde está ele que não aparece 
Pelo menos a mostrar-nos que é mistério? 
Que sabe o rio e que sabe a árvore 
E eu, que não sou mais do que eles, que sei disso? 
Sempre que olho para as coisas e penso no que os homens 
pensam delas, 
Rio como um regato que soa fresco numa pedra. 
  
Porque o único sentido oculto das coisas 
É elas não terem sentido oculto nenhum, 
É mais estranho do que todas as estranhezas 
E do que os sonhos de todos os poetas 
E os pensamentos de todos os filósofos, 
Que as coisas sejam realmente o que parecem ser 
E não haja nada que compreender. 
  
Sim, eis o que os meus sentidos aprenderam sozinhos: — 
As coisas não têm significação: têm existência. 
As coisas são o único sentido oculto das coisas. 
 
(Fernando Pessoa. O guardador de rebanhos. In: Poemas de 
Alberto Caeiro) 
____________________________________________ 

1. Sobre o texto de Fernando Pessoa: 

 

I. Nas três estrofes, a função da linguagem predomi-
nante é a referencial. 
II. Na primeira estrofe, registra-se a presença da figura 
Prosopopeia no verso “Que sabe o rio e que sabe a ár-
vore”.  
III. Na segunda estrofe, as expressões “todas as estra-
nhezas”, “todos os poetas” e “todos os filósofos” mar-
cam o destaque da figura Hipérbole. 
IV. Na terceira estrofe, a repetição da palavra “coisa” 
configura um empobrecimento da linguagem, ocasio-
nando um pleonasmo vicioso. 
 

Analisadas as assertivas acima, pode-se afirmar que: 
 

A) Apenas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas II e III estão corretas. 
C) Apenas III e IV estão corretas. 
D) Apenas III está correta. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

2. Analise atentamente a grafia das palavras seguin-

tes:  
 

I. Contracheque / malpassado / subemprego / hipera-
cidez. 
II. Superpopulação / autoescola / extraforte / antes-
sala.  
III. Paraquedas / autoestima / semiárido / malgover-
nado. 
IV. Autorretrato / antissocial / autopeça / ultramo-
derno. 
 

Seguem as regras do acordo ortográfico vigente as pa-
lavras apresentadas em: 
 
A) Apenas III e IV. 
B) Apenas II e III. 
C) I, II, III e IV. 
D) Apenas II. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

3. Sobre a sintaxe de regência, analise o emprego 

do verbo “preferir”: 
 

I. Para o cardápio do jantar, prefiro salada a pizza. 
II. Para o cardápio do jantar, prefiro salada à pizza. 
III. Para o cardápio do jantar, prefiro a salada à pizza. 
IV. Para o cardápio do jantar, prefiro mais a salada 
que a pizza.  
 

De acordo com a norma culta, pode-se afirmar: 
 

A) Apenas II e III estão corretas. 
B) Apenas I e III estão corretas. 
C) Apenas III está correta. 
D) Apenas IV está incorreta. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

4. Analise os seguintes casos de concordância ver-

bal: 
 

I. Com a presença do pronome apassivador “se”:   
Exemplo: Não se confirmou os casos de meningite na 
região. 
 

II. Com a partícula “se”, na indeterminação do sujeito:   
Exemplo: No shopping, precisa-se de manobristas com 
experiência. 
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III. Com a indicação de porcentagem: 
Exemplo: Apenas 5% dos alunos não participaram da 
festa da turma. 
 

IV. Com o pronome de tratamento:  
Exemplo: Vossa Majestade sabeis da visita da rainha 
ao Brasil? 
 

Com base nas regras da Língua Portuguesa, pode-se 
afirmar como correto o exemplo de concordância ver-
bal apresentado: 
 

A) Apenas nas assertivas III e IV. 
B) Apenas nas assertivas I, III e IV. 
C) Apenas nas assertivas II e III. 
D) Apenas na assertiva II. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

5. Confira os adjetivos eruditos e suas respectivas 

bases de significação: 
 

I. Asinino (de asno) / porcino (de porco) / mnemônico 
(de memória). 
II. Filatélico (de selos) / onírico (de sonhos) / senil (de 
velhice). 
III. Entérico (de intestino) / passional (de paixão) / ful-
gural (de raio). 
IV. Volitivo (de vontade) / cunicular (de coelho) / lepo-
rino (de lebre). 
 

Sobre a relação de palavras acima, está correto o que 
se apresenta: 
 

A) Nas assertivas I, II, III e IV. 
B) Apenas nas assertivas II, III e IV. 
C) Apenas nas assertivas I e II. 
D) Apenas na assertiva II. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
____________________________________________ 

6. No departamento de recursos humanos do Con-

selho Regional de Contabilidade trabalham quatro ho-
mens e quatro mulheres. Entre esses oito funcionários 
há o Carlos e a Bianca, que são casados. Uma comis-
são com três desses funcionários participará de uma 
reunião com a presidência do conselho, sendo que 
nessa comissão deverá ter, pelo menos, uma mulher. 
Sabendo que obrigatoriamente Carlos ou Bianca de-
verá estar na comissão, mas nunca os dois, o número 
total de maneiras distintas de organizar esse grupo, é: 
 

A) 24. 
B) 35. 
C) 120. 
D) 27. 
E) 15. 
____________________________________________ 

7. Considere a soma dos n termos da sequência ló-

gica dada por 1 + 5 + 9 + 13 + ... + x = 1653. Nessas 
condições, o valor numérico de x será: 
 

A) 125. 
B) 109. 
C) 117. 
D) 121. 
E) 113. 
____________________________________________ 

8. Murilo adora animais de estimação e possui dois 

gatos e dois cachorros. Na sexta-feira é dia de levar 
todos seus animais de estimação para o banho e tosa 
no pet-shop. Sabe-se que próximo à casa de Murilo há 
3 pet-shops para receber os animais, e que nenhum 
dos gatos poderá ficar no mesmo pet-shop que fica-
rão os cachorros, e vice-versa. Considerando que não 
há necessidade de se utilizar todos os pet-shops da ci-
dade, o número total de formas distintas de se fazer a 
distribuição de todos os quatro animais, é: 
 

A) 24. 
B) 12. 
C) 16. 
D) 18. 
E) 32. 
____________________________________________ 



                   

Página 5 de 12 

 

9. Fernando gosta muito de estudar lógica e pensou 

em alguns números os quais chamou de a, b, c e d. En-
tão, ele fez algumas afirmações, conforme abaixo: 
 

- Sabe-se que b  10. 
- Se d = 6, então b = 10. 

- Se a  4, então d = 6. 

- Sabe-se que c = 8 ou a  4 ou b = 10. 
 

Nessas condições, é correto concluir que: 
 

A) a + c = 12. 

B) a  4. 
C) a + d = 10. 
D) d = 6. 
E) c + d = 14. 
____________________________________________ 

10. Com relação ao estudo de lógica, a afirmação 

“se não me preparei para o concurso, então não ga-
barito a prova” é logicamente equivalente a: 
 
A) Gabarito a prova ou me preparei para o concurso. 
B) Se me preparei para o concurso, então gabarito a 
prova. 
C) Gabarito a prova e me preparei para o concurso. 
D) Gabarito a prova se, e somente se, me preparei 
para o concurso. 
E) Se gabarito a prova, então me preparei para o con-
curso. 
____________________________________________ 

LEGISLAÇÃO 
____________________________________________ 

11. São atribuições do Conselho Regional de Conta-

bilidade previstos no Decreto-Lei n. 9.295/46, exceto: 
 

A) Admitir a colaboração das entidades de classe nos 
casos relativos à matéria de sua atribuição. 
B) Examinar reclamações a representações escritas 
acerca dos serviços de registro e das infrações dos dis-
positivos legais vigentes, relativos ao exercício da pro-
fissão de contabilista, decidindo a respeito. 
C) Expedir e registrar a carteira profissional prevista 
no art. 17 do Decreto-Lei n. 9.295/46. 
D) Fiscalizar o exercício das profissões de contador e 
guarda-livros, impedindo e punindo as infrações, e 
bem assim, enviando às autoridades competentes mi-
nuciosos e documentados relatórios sobre fatos que 
apurarem, e cuja solução ou repressão não seja de sua 
aIçada. 
E) Regular acerca dos princípios contábeis, do Exame 
de Suficiência, do cadastro de qualificação técnica e 
dos programas de educação continuada. 
____________________________________________ 

12. Segundo Decreto-Lei n. 9.295/46, ao profissio-

nal primário que, dentro do âmbito de sua atuação e 
no que se referir à parte técnica, for responsável por 
qualquer falsidade de documentos que assinar e pelas 
irregularidades de escrituração praticadas no sentido 
de fraudar as rendas públicas, ser-lhe-á aplicado a se-
guinte penalidade: 
 

A) Multa de 1 (uma) a 10 (dez) vezes o valor da anui-
dade do exercício em que ocorrer a infração. 
B) Suspensão do exercício da profissão, pelo prazo de 
06 (seis) meses a 01 (um) ano. 
C) Multa de 1 (uma) a 5 (cinco) vezes o valor da anui-
dade do exercício em que ocorrer a infração. 
D) Suspensão do exercício da profissão, pelo período 
de até 2 (dois) anos. 
E) Suspensão do exercício da profissão, pelo período 
de até 3 (três) anos. 
____________________________________________ 

13. Segundo Decreto-Lei n. 9.295/46, constitui 

renda do Conselho Federal de Contabilidade, exceto: 
 

A) Doações. 
B) Tributos. 
C) Legados. 
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D) Subvenções dos Governos. 
E) 1/5 da renda bruta de cada Conselho Regional nela 
não se compreendendo doações, legados e subven-
ções. 
____________________________________________ 

14. Analise as assertivas abaixo e assinale a alter-

nativa correta segundo dispõe a Resolução CFC nº 
1.309 de 09 de dezembro de 2010, que dispõe sobre 
os processos administrativos de fiscalização:  
 

I. Os Conselhos de Contabilidade, no exercício da sua 
função fiscalizadora, obedecerão, dentre outros, os 
princípios da legalidade, finalidade, moralidade, am-
pla defesa, contraditório e eficiência.   
II. Os atos processuais devem ser produzidos por es-
crito, em vernáculo, com a data e o local de sua reali-
zação e a assinatura da autoridade responsável.   
III. Quando dados ou documentos solicitados ao inte-
ressado ou autuado forem necessários à apreciação 
dos fatos processuais, o não atendimento no prazo fi-
xado pelos Conselhos de Contabilidade para a respec-
tiva apresentação tornará prejudicada tal apreciação, 
implicando em prejuízo do alegado, pelo próprio inte-
ressado ou autuado.    
 

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

15. De acordo com a Resolução CFC nº 1.309 de 09 

de Dezembro de 2010, que dispõe sobre os processos 
administrativos de fiscalização, inexistindo disposição 
específica, os atos do órgão ou autoridade responsá-
vel pelo processo e do interessado ou autuado que 
dele participem devem ser praticados, salvo motivo 
de força maior ou comprovada justificação, no prazo 
máximo de: 
 

A) 30 (trinta) dias. 
B) 10 (dez) dias. 
C) 05 (cinco) dias. 
D) 20 (vinte) dias. 
E) 15 (quinze) dias. 
____________________________________________ 

 

16. De acordo com a resolução CFC 560, de 28 de 

outubro de 1983, a qual regulamenta a profissão de 
contador, constitui atribuição privativa dos contabilis-
tas, exceto: 
 

A) Apuração do valor patrimonial de participações, 
quotas ou ações. 
B) Pesquisas operacionais. 
C) Declaração de Imposto de Renda, pessoa jurídica. 
D) Revisões de balanços, contas ou quaisquer de-
monstrações ou registro contábeis. 
E) Análise do comportamento das receitas. 
____________________________________________ 

17. Analise as assertivas abaixo e assinale a alter-

nativa correta segundo dispõe a Resolução CFC Nº 
1.370, de 08 de dezembro de 2011 (Regulamento Ge-
ral dos Conselhos de Contabilidade), que dispõe sobre 
os processos administrativos de fiscalização:  
 

I. Os empregados dos Conselhos de Contabilidade, Fe-
deral e Regionais, serão contratados em regime esta-
tutário, por meio de concurso público, de acordo com 
resolução editada pelo CFC.    
II. Os Conselhos de Contabilidade gozam de imuni-
dade tributária total em relação aos seus bens, rendas 
e serviços.    
III. Compete originariamente à Justiça Federal conhe-
cer, processar e julgar as controvérsias relacionadas 
aos Conselhos de Contabilidade.     
 
A) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 
B) Todas as assertivas estão corretas. 
C) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 
D) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 
E) Todas as assertivas estão incorretas. 
____________________________________________ 

18. De acordo com a resolução CFC n. 1523, de 07 

de abril de 2017, a qual Institui o Código de Conduta 
para os conselheiros, colaboradores e funcionários 
dos Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade, 
assinale a alternativa incorreta: 
 

A) Os funcionários integrantes da Comissão terão 
mandato de dois anos, sendo permitidas até 2 (duas) 
reconduções. 
B) Ficam impedidos de compor a Comissão de Con-
duta os funcionários já punidos administrativa ou cri-
minalmente. 
C) A Comissão de Conduta dos Conselhos Federal e 
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Regionais de Contabilidade terá natureza investigativa 
e consultiva e será composta por cinco membros e 
respectivos suplentes, sendo 3/5 de funcionários efe-
tivos e estáveis, designados pelo presidente do res-
pectivo Conselho de Contabilidade. 
D) Os integrantes da Comissão desempenharão suas 
atribuições concomitantemente com a de seus res-
pectivos cargos. 
E) O integrante da Comissão que, por qualquer mo-
tivo, vier a responder a processos ético, criminal e/ou 
administrativo-disciplinar ficará suspenso da Comis-
são, até o trânsito em julgado. 
____________________________________________ 

19. De acordo com a resolução CFC n. 1554, de 06 

de dezembro de 2018, a qual dispõe sobre o Registro 
Profissional dos Contadores , assinale a alternativa in-
correta: 
 

A) Decorrido o prazo da penalidade de suspensão, o 
Registro Profissional será restabelecido após solicita-
ção do interessado. 
B) O contador ou técnico em contabilidade com Regis-
tro Profissional baixado  não poderá figurar como só-
cio, titular ou responsável técnico de organização con-
tábil ativa. 
C) A cassação do Registro Profissional de titular de or-
ganização contábil de responsabilidade individual 
acarreta o cancelamento do Registro Cadastral da or-
ganização contábil. 
D) No caso de transferência de registro profissional 
baixado, a anuidade proporcional, se houver, será de-
vida ao CRC do novo domicílio profissional. 
E) O cancelamento do registro profissional de titular 
de organização contábil de responsabilidade indivi-
dual acarreta o mesmo efeito ao seu registro cadas-
tral, bem como a baixa da organização contábil de res-
ponsabilidade coletiva, cujos sócios remanescentes ou 
sucessores não sejam contadores ou técnicos em con-
tabilidade. 
____________________________________________ 

20. Analise as assertivas abaixo e assinale a alter-

nativa correta segundo dispõe a Resolução CFC Nº 
1.555, de 06 de dezembro de 2018, que dispõe sobre 
o registro de organização contábil no CRC: 
 

I. Não será concedido registro, em Conselho Regional 
de Contabilidade, a pessoa jurídica constituída sob a 
forma de Sociedade Anônima (S/A).  
II. As cooperativas de trabalho, constituídas na forma 

da lei, para execução de serviços contábeis, para ob-
ter o registro em Conselho Regional de Contabilidade, 
deverão ter em seu quadro de cooperados somente 
profissionais da contabilidade devidamente registra-
dos em CRCs.  
III. Somente será admitido o Registro de Organização 
Contábil cujos profissionais da contabilidade (titular, 
sócios e responsáveis técnicos) estiverem em situação 
regular no Conselho Regional de Contabilidade. 
 

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

21. A constituição que é modificada por procedi-

mento mais dificultoso do que aqueles pelos quais se 
modificam as demais leis, é classificada quanto à esta-
bilidade como uma constituição: 
 

A) Rígida. 
B) Imutável. 
C) Semiflexível. 
D) Flexivel. 
E) Super-rígida. 
____________________________________________ 

22. No que se refere à aplicabilidade das normas 

constitucionais, assinale a alternativa que contém as 
características da norma constitucional de eficácia 
plena: 
 
A) São não autoaplicáveis, não-restringíveis, possuem 
aplicabilidade indireta, imediata e reduzida. 
B) São autoaplicáveis, restringíveis, possuem aplicabi-
lidade direta, mediata e integral. 
C) São autoaplicáveis, não-restringíveis, possuem apli-
cabilidade indireta, mediata e reduzida. 
D) São autoaplicáveis, não-restringíveis, possuem apli-
cabilidade direta, imediata e integral. 
E) São não autoaplicáveis, restringíveis, possuem apli-
cabilidade indireta, mediata e integral. 
____________________________________________ 

23. Segundo dispõe a Constituição Federal, são le-

gitimados para propor a ação Direta de inconstitucio-
nalidade, exceto: 
 

A) Presidente do Senado Federal. 
B) Presidente da República. 
C) Governador do Distrito Federal. 
D) Partido Político com representação no Congresso 
Nacional. 
E) Procurador-Geral da República.   
____________________________________________ 

24. Analise as assertivas abaixo e assinale a alter-

nativa correta segundo dispõe a Constituição Federal: 
 

I. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, 
organizados em carreira, na qual o ingresso depen-
derá de concurso público de provas e títulos, com a 
participação da Ordem dos Advogados do Brasil em 

todas as suas fases, exercerão a representação judicial 
e a consultoria jurídica das respectivas unidades fede-
radas.   
II. A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advo-
gado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presi-
dente da República dentre cidadãos maiores de trinta 
e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ili-
bada, após aprovação do Senado federal.  
III. Na execução da dívida ativa de natureza tributária, 
a representação da União cabe à Advocacia-Geral da 
União.  
 
A) Está incorreta apenas a assertiva III. 
B) Estão incorretas apenas as assertivas I e III. 
C) Estão incorretas apenas as assertivas II e III. 
D) Estão incorretas apenas as assertivas I e II. 
E) Todas as assertivas estão incorretas. 
____________________________________________ 

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

nale a alternativa incorreta segundo as disposições ge-
rais do Poder Judiciário: 
 

A) Não será promovido o juiz que, injustificadamente, 
retiver autos em seu poder além do prazo legal, não 
podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despa-
cho ou decisão. 
B) Na apuração de antiguidade, o tribunal somente 
poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto funda-
mentado de dois terços de seus membros, conforme 
procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, re-
petindo-se a votação até fixar-se a indicação. 
C) A promoção por merecimento pressupõe cinco 
anos de exercício na respectiva entrância e integrar o 
juiz a primeira terça parte da lista de antiguidade 
desta, salvo se não houver com tais requisitos quem 
aceite o lugar vago. 
D) O juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo 
autorização do tribunal. 
E) É obrigatória a promoção do juiz que figure por três 
vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de 
merecimento. 
____________________________________________ 

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

nale a alternativa incorreta segundo as disposições ge-
rais da Administração Pública: 
 

A) A administração fazendária e seus servidores fiscais 
terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdi-
ção, precedência sobre os demais setores administra-
tivos, na forma da lei. 
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B) Durante o prazo improrrogável previsto no edital 
de convocação, aquele aprovado em concurso público 
de provas ou de provas e títulos será convocado com 
prioridade sobre novos concursados para assumir 
cargo ou emprego, na carreira. 
C) É garantido ao servidor público civil o direito à livre 
associação sindical. 
D) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer 
espécies remuneratórias para o efeito de remunera-
ção de pessoal do serviço público. 
E) Ao servidor público da administração direta, autár-
quica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, 
em qualquer caso que exija o afastamento para o 
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço 
será contado para todos os efeitos legais, inclusive 
para promoção por merecimento. 
____________________________________________ 

27. Segundo dispõe a Lei 10.520/2002 (Pregão), o 

prazo da validade das propostas, se outro não estiver 
fixado no edital, será de: 
 

A) 90 (noventa) dias. 
B) 30 (trinta) dias. 
C) 60 (sessenta) dias. 
D) 15 (quinze) dias. 
E) 45 (quarenta e cinco) dias. 
____________________________________________ 

28. Segundo dispõe a Lei 8.429/92 (Lei da Improbi-

dade Administrativa), O servidor público que praticar 
um ato de improbidade administrativa permitindo ou 
facilitando a aquisição, permuta ou locação de bem 
ou serviço por preço superior ao de mercado, poderá 
estar sujeito às seguintes cominações, que podem ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com 
a gravidade do fato:   
 

A) Perda da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de 
até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou 
tributário concedido. 
B) Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente 
ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, 
quando houver, perda da função pública, suspensão 
dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento 
de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo 
patrimonial e proibição de contratar com o Poder Pú-
blico ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por in-
termédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majori-
tário, pelo prazo de dez anos. 

C) Ressarcimento integral do dano, se houver, perda 
da função pública, suspensão dos direitos políticos de 
três a cinco anos, pagamento de multa civil de até 
cem vezes o valor da remuneração percebida pelo 
agente e proibição de contratar com o Poder Público 
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou credití-
cios, direta ou indiretamente, ainda que por intermé-
dio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 
pelo prazo de três anos. 
D) Ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou 
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se con-
correr esta circunstância, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, 
pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do 
dano e proibição de contratar com o Poder Público ou 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 
prazo de cinco anos. 
E) Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente 
ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, 
quando houver, perda da função pública, suspensão 
dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento 
de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo 
patrimonial e proibição de contratar com o Poder Pú-
blico ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por in-
termédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majori-
tário, pelo prazo de três anos. 
____________________________________________ 

29. Analise as assertivas abaixo e assinale a alter-

nativa correta segundo dispõe a Lei 4.320/64: 
 

I. Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Or-
çamento pelos seus totais, vedadas quaisquer dedu-
ções. As cotas de receitas que uma entidade pública 
deva transferir a outra incluir-se-ão, como despesa, 
no orçamento da entidade obrigada a transferência e, 
como receita, no orçamento da que as deva receber.  
II. São Receitas de Capital as provenientes da realiza-
ção de recursos financeiros oriundos de constituição 
de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direi-
tos; os recursos recebidos de outras pessoas de di-
reito público ou privado, destinados a atender despe-
sas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, 
o superávit do Orçamento Corrente.  
III. Classificam-se como investimentos as dotações 
para o planejamento e a execução de obras, inclusive 
as destinadas à aquisição de imóveis considerados ne-
cessários à realização destas últimas, bem como para 
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os programas especiais de trabalho, aquisição de ins-
talações, equipamentos e material permanente e 
constituição ou aumento do capital de empresas que 
não sejam de caráter comercial ou financeiro. 
 

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

30. Segundo dispõe a Lei 12.527/2011, A informa-

ção em poder dos órgãos e entidades públicas, obser-
vado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade 
à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser 
classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada. 
Assinale a alternativa correta em relação aos prazos 
máximos de restrição de acesso à informação segundo 
a referida norma: 
 

A) Ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos; secreta: 15 
(quinze) anos; reservada 05 (cinco) anos. 
B) Ultrassecreta: 20 (vinte) anos; secreta: 10 (dez) 
anos; reservada 03 (três) anos. 
C) Ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos; secreta: 15 
(quinze) anos; reservada 10 (dez) anos. 
D) Ultrassecreta: 20 (vinte) anos; secreta: 15 (quinze) 
anos; reservada 10 (dez) anos. 
E) Ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos; secreta: 20 
(vinte) anos; reservada 05 (cinco) anos. 
____________________________________________ 

31. Segundo dispõe a Lei 8.213/91, que dispõe so-

bre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá 
outras providências, são segurados obrigatórios da 
Previdência Social, como contribuinte individual, as 
seguintes pessoas físicas, exceto: 
 

A) O brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contra-
tado no Brasil para trabalhar como empregado em su-
cursal ou agência de empresa nacional no exterior. 
B) O ministro de confissão religiosa e o membro de 
instituto de vida consagrada, de congregação ou de 
ordem religiosa. 
C) Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, 
em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem 
relação de emprego. 
D) A pessoa física que exerce, por conta própria, ativi-
dade econômica de natureza urbana, com fins lucrati-
vos ou não. 

E) O brasileiro civil que trabalha no exterior para orga-
nismo oficial internacional do qual o Brasil é membro 
efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo 
quando coberto por regime próprio de previdência so-
cial. 
____________________________________________ 

32. Segundo dispõe a Lei de Introdução às Normas 

do Direito brasileiro, assinale a alternativa incorreta: 
 

A) A lei do país em que domiciliada a pessoa deter-
mina as regras sobre o começo e o fim da personali-
dade, o nome, a capacidade e os direitos de família. 
B) As correções a texto de lei já em vigor consideram-
se lei nova. 
C) A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou es-
peciais a par das já existentes, modifica a lei anterior. 
D) Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-
se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele 
em que se encontre. 
E) Os Governos estrangeiros, bem como as organiza-
ções de qualquer natureza, que eles tenham constitu-
ído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, 
não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou sus-
ceptíveis de desapropriação. Os Governos estrangei-
ros podem adquirir a propriedade dos prédios neces-
sários à sede dos representantes diplomáticos ou dos 
agentes consulares. 
____________________________________________ 

33. Segundo dispõe a Lei 9.099/95, assinale a alter-

nativa incorreta: 
 

A) Ficam excluídas da competência do Juizado Espe-
cial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal 
e de interesse da Fazenda Pública, e também as relati-
vas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e 
capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimo-
nial. 
B) O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo 
quanto aos poderes especiais. 
C) A opção pelo procedimento previsto nesta Lei im-
portará em renúncia ao crédito excedente ao limite 
estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de 
conciliação. 
D) Não se admitirá, no processo, qualquer forma de 
intervenção de terceiro, assistência e litisconsórcio. 
E) Registrado o pedido, independentemente de distri-
buição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a 
sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de quinze 
dias. 
____________________________________________ 
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34. Segundo o livro dos bens previsto no Código Ci-

vil, consideram-se imóveis ou não perdem o caráter 
de imóveis os seguintes bens ou direitos, exceto: 
 

A) Os materiais provisoriamente separados de um 
prédio, para nele se reempregarem. 
B) Os direitos reais sobre imóveis e as ações que os 
asseguram. 
C) O direito à sucessão aberta. 
D) As edificações que, separadas do solo, mas conser-
vando a sua unidade, forem removidas para outro lo-
cal. 
E) Os direitos pessoais de caráter patrimonial e res-
pectivas ações. 
____________________________________________ 

35. De acordo com o disposto na Consolidação das 

Leis do Trabalho, assinale a alternativa incorreta em 
relação ao processo de execução: 
 

A) Na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, 
a sentença liquidanda nem discutir matéria pertinente 
à causa principal. 
B) É competente para a execução de título executivo 
extrajudicial o juiz que teria competência para o pro-
cesso de conhecimento relativo à matéria. 
C) É competente para a execução das decisões o Juiz 
ou Presidente do Tribunal que tiver conciliado ou jul-
gado originariamente o dissídio. 
D) A execução será promovida pelas partes, permitida 
a execução de ofício pelo juiz ou pelo Presidente do 
Tribunal, inclusive nos casos em que as partes estive-
rem representadas por advogado. 
E) Requerida a execução, o juiz ou presidente do tri-
bunal mandará expedir mandado de citação do execu-
tado, a fim de que cumpra a decisão ou o acordo no 
prazo, pelo modo e sob as cominações estabelecidas 
ou, quando se tratar de pagamento em dinheiro, in-
clusive de contribuições sociais devidas à União, para 
que o faça em 48 (quarenta e oito) horas ou garanta a 
execução, sob pena de penhora. 
____________________________________________ 

36. Segundo o Código de Processo Civil, Assinale a 

alternativa incorreta: 
 

A) O recurso pode ser interposto pela parte vencida, 
pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, 
como parte ou como fiscal da ordem jurídica. 
B) A renúncia ao direito de recorrer depende da acei-
tação da outra parte. 

C) No ato de interposição do recurso, o recorrente 
comprovará, quando exigido pela legislação perti-
nente, o respectivo preparo, inclusive porte de re-
messa e de retorno, sob pena de deserção. 
D) A desistência do recurso não impede a análise de 
questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhe-
cida e daquele objeto de julgamento de recursos ex-
traordinários ou especiais repetitivos. 
E) Se, durante o prazo para a interposição do recurso, 
sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado 
ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o 
curso do processo, será tal prazo restituído em pro-
veito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra 
quem começará a correr novamente depois da intima-
ção. 
____________________________________________ 

37. Segundo o Código de Processo Civil, nas causas 

que dispensem a fase instrutória, o juiz, ao se deparar 
com o pedido que contrariar enunciado de súmula de 
tribunal de justiça sobre direito local, deverá: 
 

A) Suspender a ação. 
B) Julgar liminarmente improcedente o pedido. 
C) Extinguir o processo sem resolução de mérito. 
D) Indeferir a Petição Inicial. 
E) Extinguir o processo com resolução de mérito, após 
a citação do réu. 
____________________________________________ 

38. Segundo o Código Penal, assinale a alternativa 

incorreta: 
 

A) Exigir, para si ou para outrem, direta ou indireta-
mente, ainda que fora da função ou antes de assumi-
la, mas em razão dela, vantagem indevida, configura o 
crime de concussão. 
B) Se o funcionário exige tributo ou contribuição so-
cial que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando 
devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gra-
voso, que a lei não autoriza, pratica crime de excesso 
de exação. 
C) Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta 
ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes 
de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, 
ou aceitar promessa de tal vantagem, configura o 
crime de corrupção ativa. 
D)  Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato 
de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de 
lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, 
configura o crime de prevaricação. 
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E) Deixar o funcionário, por indulgência, de responsa-
bilizar subordinado que cometeu infração no exercício 
do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar 
o fato ao conhecimento da autoridade competente, 
configura o crime de condescendência criminosa. 
____________________________________________ 

39. Segundo a Lei 6.838/1980, que dispõe sobre o 

prazo prescricional para a punibilidade de profissional 
liberal, por falta sujeita a processo disciplinar, a ser 
aplicada por órgão competente, a punibilidade de 
profissional liberal, por falta sujeita a processo disci-
plinar, através de órgão em que esteja inscrito, pres-
creve em: 
 

A) 3 (três) anos, contados da instauração do processo 
disciplinar. 
B) 3 (três) anos, contados da data de verificação do 
fato respectivo. 
C) 5 (cinco) anos, contados da instauração do pro-
cesso disciplinar. 
D) 5 (cinco) anos, contados da data de verificação do 
fato respectivo. 
E) 2 (dois) anos, contados da data de verificação do 
fato respectivo. 
____________________________________________ 

40. Analise as assertivas abaixo e assinale a alter-

nativa correta em relação ao disposto na Lei de Execu-
ção Fiscal (Lei n.º 6.830/1980): 
 

I. Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a 
tributária e a não tributária, abrange atualização mo-
netária, juros e multa de mora e demais encargos pre-
vistos em lei ou contrato.  
II. Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa po-
derão ser preparados e numerados por processo ma-
nual, mecânico ou eletrônico.  
III. Em prejuízo dos privilégios especiais sobre deter-
minados bens, que sejam previstos em lei, responde 
pelo pagamento da Dívida Ativa da Fazenda Pública a 
totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem 
ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua 
massa, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula 
de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual 
for a data da constituição do ônus ou da cláusula, ex-
cetuados unicamente os bens e rendas que a lei de-
clara absolutamente impenhoráveis.   
 

A) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 
B) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 
C) Estão corretas todas as assertivas. 

D) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 
E) Está correta apenas a assertiva II. 
____________________________________________ 

 


