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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE

ADVOGADO

Português
Prova Matemática
Conhecimentos gerais
Conhecimentos específicos

INSTRUÇÕES
- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário,
solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.
- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.
VOCÊ DEVE
- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.
- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE
RESPOSTAS.
- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra
assinalada implicará anulação da questão.
- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras
feitas pelo candidato.
- Responda a todas as questões.
- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de
livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não
cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso.
- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só
será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do
início da mesma.
- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE
RESPOSTAS.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE
RESPOSTAS.
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Português

01. Para que o sujeito de uma oração seja determinado é preciso que:
I. Seu núcleo seja um substantivo, seja uma palavra substantivada, seja um pronome ou uma oração
substantiva.
II. Nem sempre o seu núcleo será um substantivo ou pronome
III. O seu núcleo seja sempre um pronome pessoal ou uma oração substantiva
IV. Haja sempre em seu núcleo um substantivo ou palavra substantivada.
Assinale a opção que corresponde ao sujeito determinado de uma oração:
A) Apenas a opção I é correta.
B) Todas as opções estão corretas.
C) As opções I e III estão corretas.
D) As opções II, III e IV estão corretas.

02. Analise a frase e identifique a função sintática de cada elemento que a compõe:
Acreditamos sempre em dias melhores.
A) Sujeito indeterminado, predicado verbal (acreditamos), adjunto adverbial de tempo (sempre),
objeto indireto (em dias melhores), predicativo do objeto (melhores).
B) Sujeito oculto (nós), predicado verbal (acreditamos), adjunto adverbial de tempo (sempre),
objeto indireto (em dias melhores), predicativo do objeto (melhores).
C) Sujeito oculto (nós), predicado verbal (em dias melhores), adjunto adverbial de tempo (sempre),
objeto indireto (melhores), predicativo do objeto (acreditamos).
D) Sujeito inexistente, predicado verbal (acreditar), adjunto adverbial de tempo (melhor), objeto
indireto (sempre), predicativo do objeto (melhores).

3. Observe as frases a seguir:
I. O bandido foi morto a bala pelos policiais.
II. Voltaremos a terra Natal de Pedro no verão.
II. O avião chegou a terra com segurança.
IV. O jogador fez um gol a Pelé.
Assinale a opção correta quanto a crase:
A) A crase é obrigatória em todas as orações.
B) A crase é opcional em todas as orações.
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C) Apenas nas orações I, II e III a crase é obrigatória.
D) Apenas nas orações II e IV a crase é obrigatória.

04. Na sequência, leia atentamente os períodos compostos por coordenação:
I. Eles deram o braço um ao outro e desceram a rua.
II. Era um local muito lindo, no entanto não fomos aceitos.
III. A moça loira é educado e inteligente.
IV. Ora se mostrava irritado, ora calmo demais.
V. Chame-o, pois se trata de um cliente.
VI. Não valorizava sua amiga, por isso hoje está só.
Enumere que tipo de período composto por coordenação ocorre em cada frase:
( ) Adversativa.
( ) Aditiva.
( ) Explicativa.
( ) Alternativa.
( ) Sindética.
( ) Conclusiva.
A sequência de baixo para cima é:
A) I, II, III, IV, V, VI.
B) II, III, V, IV, I, VI.
C) II, III, VI, IV, I, V.
D) II, I, V, IV, III, VI.

05. Identifique os pronomes pessoais oblíquos nas frases abaixo:
I. Eu sempre me vanglorio disso tudo.
II. Ela deu a si uma nova oportunidade.
III. Dessa forma tu te prejudicas e muito.
IV. Olhei para mim e nada me agradou naquele momento.
V. Joaquina já se preparou para a festa.
Em qual das sentenças há pronomes oblíquos átonos e tônicos:
A) Nas sentenças I, II e IV.
B) Nas sentenças II, IV, V.
C) Nas sentenças III, IV, V.
D) Nas sentenças I, II, III, IV, V.
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Matemática

06. Pela definição da Lógica Dedutiva: Lógica é um substantivo feminino com origem no termo
grego logiké, relacionado com o logos, razão, palavra ou discurso, que significa a ciência do
raciocínio. Em sentido figurado, a palavra lógica está relacionada com uma maneira específica de
raciocinar, de forma acertada. Por exemplo: Isso nunca vai funcionar! O teu plano não tem lógica
nenhuma! Os problemas ou jogos de lógica são atividades onde um indivíduo tem que usar
um raciocínio lógico para resolver o problema. Proceda de acordo com a definição exposta e
marque “a alternativa” que preencha com os requisitos expostos a cima.
A) Cantor, Escultor, Presidente do Brasil, Jogador de Futebol.
B) Pedreiro, Engenheiro, Encanador, Vidraceiro.
C) Caminhoneiro, Atleta de revezamento, Ministro da justiça, cantor.
D) Professor, Contador, Pintor, Humorista.

07. Para realizar montagem de uma estrutura lógica contendo palavras e números pode-se utilizar
um esquema de um jogo Lógico Matemático. Siga a lógica apresentada e marque a letra que se
refere à próxima ação a ser montada no jogo. Temos: Amar 23 – Borrar 29 – Comer 31
A) Dedo 33 – Elefante 39 – Faca 41.
B) Dia 37 – Escola 41 – Feira 43.
C) Degustar 33 – Escutar 39 – Filmar 21.
D) Derrubar 37 – Estudar 41 – Ferir 43.

08. A geometria plana ou euclidiana é a parte da matemática que estuda as figuras que não possuem
volume, tal qual as figuras que fazem parte da geometria espacial. A geometria plana também é
chamada de euclidiana, uma vez que seu nome representa uma homenagem ao geômetra Euclides
de Alexandria, considerado o “pai da geometria”. Curioso notar que o termo geometria é a união
das palavras “geo” (terra) e “metria” (medida); assim, a palavra geometria significa a "medida de
terra". Qual definição que refere-se a Geometria Euclidiana está incorreta?
A) Ponto: conceito adimensional, uma vez que não possuem dimensão. Os pontos determinam uma
localização e são indicados com letras maiúsculas.
B) Reta: a reta, representada por letra minúscula, é uma linha ilimitada unidimensional (possui o
comprimento como dimensão) e pode se apresentar em três posições: horizontal, vertical ou
inclinada. Dependendo da posição das retas, quando elas se cruzam, ou seja, possuem um ponto em
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comum, são chamadas de retas concorrentes; por outro lado, as que não possuem ponto em comum,
são classificadas como paralelas.
C) Segmento de Reta: o segmento de reta é ilimitado unidimensional, pois corresponde a parte entre
dois pontos distintos. Não obstante, a semirreta é limitada somente num sentido, visto que possui
início, e não possui fim.
D) Área: A área de uma figura geométrica expressa o tamanho de uma superfície de modo que
quanto maior a superfície da figura, maior será sua área.

09. Um losango é uma figura muito comum em um símbolo da Nossa Pátria Amada Brasileira.
Qual é a definição correta desse ente geométrico matemático?
A) Figura geométrica plana caracterizada pelo conjunto de todos os pontos de um plano. O raio (r)
corresponde a medida da distância entre o centro da figura até sua extremidade.
B) Chamado de quadrilátero notável, pois a soma dos seus ângulos internos corresponde a 360º, é
uma figura geométrica plana que possui dois lados e bases paralelas, donde uma é maior e outra
menor. São classificados em: retângulo (possui dois ângulos de 90º), isósceles ou simétrico (os
lados não paralelos possuem a mesma medida), escaleno (todos os lados de medidas diferentes).
C) Quadrilátero equilátero, ou seja, formado por quatro lados iguais, junto com o quadrado e o
retângulo, é considerado um paralelogramo, ou seja, um polígono de quatro lados, os quais possuem
lados e ângulos opostos congruentes e paralelos.
D) É um sólido geométrico, que faz parte da geometria espacial, caracterizado por ser
um poliedro convexo com duas bases (polígonos iguais) congruentes e paralelas, além das faces
planas laterais (paralelogramos). Note que, os elementos que o compõem são: base, altura, arestas,
vértices e faces laterais.

10. No dia a dia utilizamos algumas razões especiais que são trabalhadas nos conteúdos de
Matemática. Uma delas é a velocidade média que calcula a distância percorrida dividida pelo tempo
gasto para percorrer. Então uma Velocidade média de VM= 100,8 Km/h, e se quiser transformar
essa medida em m/s, qual seria a resposta correta?
A) Vm= 33,6 m/s.
B) Vm= 50,4 m/s.
C) Vm= 28,0 m/s.
D) Vm= 100,8 m/s.

5
Prova Advogado
UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina

Concurso Público - Prefeitura Municipal de Pinhalzinho - SC
Caderno de Provas
Edital de Concurso Público nº 001/2015

Conhecimentos gerais

11. A presidente Dilma Roussef, anunciou em outubro deste ano a reforma ministerial do governo,
com eliminação de 8 das 39 pastas por meio de fusão e eliminação de ministérios, medidas de
enxugamento da máquina administrativa e redução em 10% do próprio salário. Sobre a reforma
ministerial, assinale a alternativa incorreta:
A) A pasta de Assuntos Estratégicos foi extinta.
B) As pastas de Relações Institucionais, Secretaria Geral, Gabinete de Segurança Institucional,
Micro e Pequenas Empresas foram incorporadas ao novo ministério intitulado Secretaria de
Governo.
C) A pasta da Pesca foi incorporada ao Ministério da Agricultura.
D) A pasta de Previdência, Trabalho, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos se fundiram
em um único Ministério.

12. O Art. 29 da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece que os municípios serão
regidos por lei orgânica. Sobre a votação da lei orgânica municipal, conforme previsão
constitucional, assinale a alternativa correta:
A) Será votada em dois turnos, com interstício mínimo de 15 dias, e aprovada por um terço dos
membros da Câmara Municipal, que a promulgará.
B) Será votada em um turno, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal, que a promulgará.
C) Será votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal, que a promulgará.
D) Será votada em dois turnos, com interstício mínimo de 15 dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal e promulgada pelo Poder Executivo Municipal.

13. Sobre a formação administrativa do município de Pinhalzinho, assinale a alternativa incorreta:
A) O distrito de Pinhalzinho foi criado pela Lei Municipal nº 30, de 12 de Maio de 1956,
desmembrado do distrito de Saudades, subordinado ao município de São Carlos.
B) Pinhalzinho foi elevado à categoria de município pela Lei Estadual nº 1145 de 07/12/1961.
C) A instalação do município de Pinhalzinho se deu em 30/12/1961.
D) Pinhalzinho foi elevado à categoria de município pela Lei Estadual nº 780 de 07/12/1961.
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14. Conforme previsão do art. 29, inciso IV da Constituição da República Federativa do Brasil, para
composição das Câmaras Municipais será observado o limite máximo de … . Assinale a alternativa
correta:
A) 17 (dezessete) Vereadores, nos Municípios de mais de 80.000 (oitenta mil) habitantes e de até
120.000 (cento e vinte mil) habitantes.
B) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 20.000 (vinte mil) habitantes.
C) 15 (quinze) Vereadores, nos Municípios de mais de 40.000 (quarenta mil) habitantes e de até
60.000 (sessenta mil) habitantes.
D) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de 15.000 (quinze mil) habitantes e de até 20.000
(vinte mil) habitantes.

15.

Conforme previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de

Pinhalzinho – Lei Complementar nº 140/2012, Art. 19, § 5º, o estágio probatório ficará suspenso
durante o exercício de cargo em comissão, em algumas situações, exceto:
A) Licença para atividade política.
B) Licença por motivo de doença em pessoa da família, quando inferior a 45 dias.
C) Durante o período em que o servidor estiver em gozo de benefício do INSS.
D) Licença à adotante.

16. Conforme art. 30 da Constituição da República Federativa do Brasil, compete aos municípios:
I. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber.
II. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à
saúde da população.
III. Legislar sobre assuntos de interesse regional.
IV. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação federal.
Assinale a alternativa correta:
A) As afirmativas II e III estão corretas.
B) As afirmativas III e IV estão incorretas.
C) As afirmativas I e IV estão corretas.
D) As afirmativas II e IV estão incorretas.

17. Em setembro de 2015 a NASA (Agência Espacial Norte-Americana) anunciou a descoberta de
água líquida e corrente na superfície de Marte. As imagens que comprovaram a existência de água
no planeta vermelho foram obtidas pela sonda MRO, que está em órbita no planeta vermelho. As
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baixas temperaturas, aliadas a pressão extremamente baixa em Marte, fazem com que a água que se
encontra no planeta passe do estado sólido diretamente para o estado gasoso, um processo
conhecido como sublimação. Qual a razão de a água observada estar em estado líquido?
A) A água tem uma grande quantidade de sais, sendo basicamente uma salmoura.
B) A água contem diversos cristais de rocha, sendo uma espécie de lodo, onde o os cristais de rocha
não permitem que a água congele devido as baixas temperaturas do planeta.
C) A água encontra-se em estado líquido apenas abaixo de uma camada de gelo, onde o próprio
gelo funciona com isolante térmico, semelhante a um abrigo de gelo utilizado pelos esquimós.
D) A água encontrada em Marte está em estado sólido e a movimentação aparente está relacionada
com a movimentação do gelo, semelhante ao processo que acontece na terra em geleiras.
18. O Svalbard Global Seed Bank, localizado na Noruega é também conhecido como “Banco de
Sementes do Fim do Mundo”, um depósito de sementes do mundo todo, responsável por
reintroduzir uma planta que possa ter sido extinta devido a algum fator de contaminação.
Recentemente aconteceu a primeira retirada de semente do depósito, qual o motivo desta retirada?
A) Uma espécie de palmeira existente no oriente médio foi atacada por um fungo, extinguindo todas
da espécie.
B) Foi uma retirada de sementes velhas, que foram trocadas por novas.
C) Devido a um terremoto, seguido de um tsunami, uma espécie de arroz foi praticamente dizimada
no Japão, sendo necessário utilizar o banco de sementes para conseguir acelerar o processo de
plantio das novas safras.
D) Devido à guerra civil da Síria, o banco de sementes Aleppo foi danificado e desativado.

19. Jânio da Silva Quadros, sucedeu ao presidente Juscelino Kubitschek, e foi eleito em outubro de
1960, com uma expressiva vitória. Sobre o governo de Jânio da Silva Quadro, assinale a alternativa
incorreta:
A) O slogan de sua campanha era “varre, varre, vassourinha, varre varre a bandalheira”, e
empolgou a população prometendo acabar com a corrupção, equilibrar as finanças públicas e
diminuir a inflação.
B) O vice-presidente de Jânio Quadros foi João Goulart, sendo que embora a votação fosse
separada, os dois candidatos representavam o mesmo partido e tinham ideias semelhantes.
C) Jânio Quadros foi o primeiro presidente a tomar posse na nova capital do Brasil, Brasília.
D) Em agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou ao cargo de Presidente da República.
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20. O plenário do Senado aprovou em 12/11/2015 o projeto de lei que permite a regularização de
dinheiro enviado ao exterior sem conhecimento da Receita. Assinale a alternativa que está
relacionada ao projeto:
A) Uma emenda proíbe que políticos, cônjuges e parentes se beneficiem da proposta.
B) Para regularizar o capital enviado para o exterior será necessário pagar imposto de renda e multa
no valor de 40% do valor declarado.
C) Mesmo declarando o dinheiro enviado o declarante poderá responder por crime de evasão de
divisas.
D) Mesmo recursos de origem criminosa poderão ser regularizados, visto que a lei não afirma
absolutamente nada sobre a origem do dinheiro.

Conhecimentos específicos

21. De acordo com o enunciado do Art. 5º da atual Constituição Brasileira "Todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
I. É livre a manifestação do pensamento, sendo facultado o anonimato.
II. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar.
III. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas
por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado.
IV. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos,
por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.
V. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Tomando por base o Art. 5º da Atual Constituição Brasileira, assinale a alternativa correta:
A) Estão corretos apenas os itens I, IV e V.
B) Estão corretos apenas os itens I, II, e III.
C) Está incorreto apenas o item II.
D) Estão corretos apenas os itens III, IV e V.
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22. Direitos políticos são prerrogativas jurídico-constitucionais, verdadeiros direitos públicos
subjetivos, que traduzem o grau de participação dos cidadãos no cenário governamental do Estado.
Esse grau de participação confere ao cidadão seu status activae civitatis. Os direitos políticos
constituem o reflexo do conjunto de normas que disciplinam os problemas eleitorais e prescrevem o
modo de atuação da soberania popular (Uadi Lamengo Bulos). Assinale a alternativa correta no
tocante aos direitos políticos:
A) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para: os analfabetos; os maiores de sessenta e
cinco anos; os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
B) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Senadores, os Governadores de
Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até cento e
vinte dias antes do pleito.
C) São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou
afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou
Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses
anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.
D) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Federal no prazo de quarenta e cinco
dias contados da posse, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção,
fraude ou ameaça qualificada.

23. Administração Pública é o conjunto orgânico e sistemático de normas jurídicas que abrangem a
Administração direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, regendo-se por
princípios constitucionais administrativos. [...] Quando o Texto de 1988 proclamou a voz
Administração Pública designou a estruturação desses órgãos, permitindo-lhes concretizar tarefas
políticas, institucionais, materiais, financeiras, sociais e humanas. Desse modo, previu o complexo
de operações propulsaras da função de administrar o Estado, ou seja, a arte de governar e gerir a
coisa pública. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além dos princípios, deverá obedecer a diversos
comandos constitucionais. A respeito desses comandos, assinale a alternativa incorreta:
A) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.
B) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.
C) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Executivo não poderão ser
superiores aos pagos pelo Poder Judiciário aos ministros do STF.
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D) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público.

24. Nas palavras do doutrinador José dos Santos Carvalho Filho os poderes administrativos podem
ser conceituados como "o conjunto de prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere
aos agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance seus fins." A prerrogativa
de direito público que, calcada na lei, autoriza a Administração Pública a restringir o uso e o gozo
da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade, caracteriza o:
A) Poder de polícia.
B) Poder de gestão.
C) Poder regulamentar.
D) Poder disciplinar.

25. Licitação pode ser conceituada como o procedimento administrativo vinculado por meio do qual
os entes da Administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta entre
as oferecidas pelos vários interessados, com dois objetivos - a celebração de contrato, ou a obtenção
do melhor trabalho técnico, artístico ou científico. O princípio da obrigatoriedade da licitação impõe
que todos os destinatários do Estatuto façam realizar o procedimento antes de contratarem obras e
serviços. Mas a lei não poderia deixar de ressalvar algumas hipóteses que, pela sua particularidade,
não se compatibilizam com o rito e a demora do processo licitatório. De acordo com o art. 24 da lei
8666/93, é dispensável a licitação:
A) Para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário
exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
B) Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.
C) Para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a
comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do
comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação
ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes.
D) Para contratação de serviços de publicidade e divulgação.

26. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a
administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de
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entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta
por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos de acordo com a lei 8429/92. Estão
também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de
entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem
como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de
cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção
patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos.
De acordo com a lei 8429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) são atos que importam em
enriquecimento ilícito, exceto:
A) Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva
permanecer em segredo.
B) 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.
C) Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de
qualquer natureza.
D) 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.
27. Para Paulo de Barros Carvalho “o preceito de imunidade tributária exerce a função de colaborar,
de uma forma especial, no desenho das competências impositivas. São normas constitucionais. Não
cuidam da problemática da incidência, atuando em instante que antecede, na lógica do sistema, ao
momento da percussão tributária. Já a isenção se dá no plano da legislação ordinária. Sua dinâmica
pressupõe um encontro normativo, em que ela, regra de isenção, opera como expediente redutor do
campo de abrangência dos critérios da hipótese (...) do tributo”.
Analise os itens abaixo:
I. Templos de qualquer culto.
II. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei.
III. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
IV. Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou
literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem
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como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação
industrial de mídias ópticas de leitura a laser.
Tomando por base as afirmativas supracitadas, assinale a alternativa correta acerca dos temas
imunidade e isenção tributária:
A) São exemplos de imunidade tributária somente os itens I e II.
B) É exemplo de isenção tributária somente o item IV.
C) Nenhum dos itens pode ser considerado imunidade tributária.
D) Todos os itens são exemplos de imunidades tributárias.

28. Após a constituição do crédito tributário pelo lançamento, consequentemente torna-se líquida,
certa e exigível a obrigação precedente, determinando que o sujeito passivo cumpra a obrigação,
sob pena de a Administração Tributária utilizar os meios executivos para recebimento judicial do
importe tributário correspondente (Eduardo Sabaag). No entanto, há situações em que se suspendem
as medidas de cobrança intentáveis pelo fisco. São hipóteses de SUSPENSÃO da exigibilidade do
crédito tributário, exceto:
A) Moratória.
B) As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo.
C) O ajuizamento de qualquer ação judicial visando a desconstituição do crédito tributário.
D) O parcelamento.

29. Pode-se simplesmente dizer que domicílio é o local onde o indivíduo responde por suas
obrigações ou o local em que estabelece a sede principal de sua residência e de seus negócios. É, em
última análise, a sede jurídica da pessoa, onde ela se presume presente para efeitos de direito e onde
pratica habitualmente seus atos e negócios jurídicos (Maria Helena Diniz).
De acordo com o atual Código Civil Brasileiro:
I. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, o lugar onde for
encontrada.
II. Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso.
III. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio da União, é Brasília.
IV. O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem
designar onde tem, no país, o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último
ponto do território brasileiro onde o teve.
Julgue os itens a seguir:
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A) Estão corretos apenas os itens I, II e III.
B) Estão corretos apenas os itens I e IV.
C) Estão incorretos apenas os itens II e III.
D) Estão corretos apenas os itens I, II, e IV.

30. Segundo Pontes de Miranda, a prescrição seria uma exceção que alguém tem contra o que não
exerceu, durante um lapso de tempo fixado em norma, sua pretensão ou ação. Entretanto, como
visto, o atual Código Civil, evitando a polêmica sobre o que prescreve, se é a ação ou o direito,
adotou o vocábulo “pretensão”, por influência do direito germânico (anspruch), para indicar que
não se trata do direito subjetivo público abstrato de ação. E, no art. 189, enunciou que a prescrição
tem início no momento em que há violação do direito (Carlos Roberto Gonçalvez).
De acordo com o atual Código Civil:
I. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão.
II. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes.
III. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor.
IV. Entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal, não corre a prescrição.
Julgue os itens a seguir:
A) Estão corretos apenas os itens II e IV.
B) Estão corretos apenas os itens I, III e IV.
C) Estão corretos apenas os itens I e II.
D) Todos os itens estão corretos.

31. A intervenção de terceiro é fato jurídico processual que implica modificação de relação jurídica
processual já existente. Trata-se de ato jurídico processual pelo qual um terceiro, autorizado por lei,
ingressa em processo pendente, transformando-se em parte (Fredie Didier Jr).
Tomando por base o Código de Processo Civil vigente na atualidade, assinale a alternativa correta:
A) Aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendo-lhe demandada em nome próprio, deverá
oferecer oposição ao proprietário ou ao possuidor.
B) Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu,
poderá, até ser proferida a sentença, nomear à autoria ambos.
C) É admissível o chamamento ao processo, do devedor, na ação em que o fiador for réu, e também
dos outros fiadores, quando para a ação for citado apenas um deles.
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D) A denunciação da lide é facultativa ao alienante, na ação em que terceiro reivindica a coisa, cujo
domínio foi transferido à parte, a fim de que esta possa exercer o direito que da execução lhe
resulta.

32. Recurso é o "remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a
invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna" (Fredie Didier
Jr). De acordo com o Código de Processo Civil vigente na atualidade, assinale a alternativa correta:
A) Cabem embargos infringentes quando o acórdão não unânime houver reformado, em grau de
Apelação, a sentença de mérito, ou houver julgado procedente ação rescisória. Se o desacordo for
parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência.
B) Cabe Apelação, quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição e
também quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
C) Das decisões interlocutórias caberão embargos de declaração, no prazo de 10 (dez) dias.
D) Computar-se-á em dobro o prazo para contestar e em quádruplo para recorrer quando a parte for
a Fazenda Pública ou o Ministério Público.

33. De acordo com o Art. 327 do Código Penal Brasileiro, considera-se funcionário público, para os
efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou
função pública. Vale frisar também que equipara-se a funcionário público quem exerce cargo,
emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço
contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública. Tomando
por base o tópico "Crimes contra a Administração Pública", assinale a alternativa correta:
A) Comete o crime de corrupção o funcionário público ao apropriar-se de dinheiro, valor ou
qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviálo, em proveito próprio ou alheio.
B) Comete o crime de corrupção o funcionário público, ao exigir, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida.
C) Comete o crime de prevaricação, o funcionário público, ao retardar ou deixar de praticar,
indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer
interesse ou sentimento pessoal.
D) Não comete crime algum o funcionário público que deixar, por indulgência, de responsabilizar
subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não
levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, isso com base no princípio da empatia.
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34. Punibilidade é a possibilidade jurídica de o Estado impor a sanção (Damásio de Jesus).
A extinção da punibilidade é a perda do direito do Estado de punir o agente autor de fato típico e
ilícito, ou seja, é a perda do direito de impor sanção penal (Luiz Flávio Gomes). Tomando por base
o tema Extinção da Punibilidade (art. 107 do código penal Brasileiro), analise as afirmativas abaixo:
I. Pela anistia, graça ou indulto.
II. Pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso.
III. Pela prescrição, decadência ou perempção.
IV. Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão mesmo que não aceito, nos crimes de ação
penal pública incondicionada.
De acordo com as assertivas supracitadas, assinale a alternativa correta:
A) Apenas I e IV são causas de extinção da punibilidade.
B) Apenas II, III e IV são causas de extinção da punibilidade.
C) Apenas I, II e III são causas de extinção da punibilidade.
D) Todas as alternativas são causas de extinção da punibilidade.

35. Procedimento: rito processual. Mera sequência de atos processuais, ordenadamente encadeados,
vistos da perspectiva externa, sem qualquer preocupação com o seu destino (PACELLI). De acordo
com o art. 394 do Código de Processo Penal, o procedimento será comum ou especial. O
procedimento comum é dividido em ordinário, sumário ou sumaríssimo. A respeito dos
procedimentos, assinale a alternativa correta:
A) Aplica-se o procedimento Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada
seja inferior a 8 (oito) anos de pena privativa de liberdade.
B) Aplica-se o procedimento Ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima
cominada for igual ou superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade.
C) Aplica-se o procedimento Sumário, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na
forma da lei.
D) Aplica-se o procedimento Sumaríssimo, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima
cominada for igual ou superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade.

36. A respeito dos Juizados Especiais Criminais (Lei 9099/95), assinale a alternativa correta:
A) O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, informalidade,
economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos
pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade.
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B) A competência do Juizado Especial Criminal será determinada sempre pelo domicílio do réu.
C) Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos da Lei 9099/95 (Lei
dos juizados especiais), as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não
superior a 3 (três) anos, e se não for cumulada com multa.
D) No Juizado Especial Criminal o juiz pronunciará de ofício qualquer nulidade, mesmo que não
tenha havido prejuízo.

37. A licença anual remunerada não representa prêmio a ser concedido ao empregado, e sim um
direito irrenunciável assegurado na CF/1988 (art. 7.º, XVII) e no diploma consolidado (art. 129 e
seguintes). As férias, como modalidade de interrupção do contrato de trabalho, visam proporcionar
descanso ao trabalhador, após certo período de trabalho, quando já se acumularam toxinas no
organismo (Renato Saraiva).
A respeito do tema em comento, assinale a alternativa incorreta:
A) Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos maiores de 50 (cinquenta) anos de idade as férias serão
sempre concedidas de uma só vez.
B) A época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregado.
C) O empregado não poderá entrar no gozo das férias sem que apresente ao empregador sua
Carteira de Trabalho e Previdência Social, para que nela seja anotada a respectiva concessão.
D) O empregado estudante, menor de 18 anos, terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias
escolares.

38. Recurso é a provocação do reexame de determinada decisão pela autoridade hierarquicamente
superior, em regra, ou pela própria autoridade prolatora da decisão, objetivando a reforma ou
modificação do julgado (Renato Saraiva). A respeito dos recursos no Direito Processual do
Trabalho, assinale a alternativa correta:
A) No Tribunal Superior do Trabalho, cabem embargos, no prazo de 10 dias, para atacar decisões
que omissas, contraditórias e duvidosas, proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho.
B) Caber Apelação, no prazo de 15 dias, das sentenças terminativas proferidas pelos juízes do
trabalho.
C) Caberá Recurso de Revista, no prazo de 08 (oito) dias, em face de despachos que denegarem a
interposição de recursos.
D) Cabe Recurso Ordinário para a instância superior, das decisões definitivas ou terminativas, das
varas e juízos, no prazo de 08 (oito) dias.
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39. De acordo com o Estatuto da Advocacia, as sanções disciplinares aplicáveis aos advogados
inscritos na OAB consistem em: censura; suspensão; exclusão e multa. Assinale a alternativa que
não representa hipótese de aplicação da pena de Suspensão:
A) Manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nesta lei.
B) Locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta
pessoa.
C) Incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional.
D) Reter, abusivamente, ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança.

40. São direitos dos advogados, de acordo com o art. 7º do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), exceto:
A) Ter a presença de representante da OAB, quando preso em flagrante, por motivo ligado ao
exercício da advocacia, para lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais casos,
a comunicação expressa à seccional da OAB.
B) Retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias.
C) Examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de
inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar
apontamentos.
D) Falar, sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da Administração
Pública ou do Poder Legislativo.
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