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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS 
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 
 

CADERNO DE PROVA ESCRITA 
 
 

CARGO: ADVOGADO  
 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 
 

 

 
ABRIL DE 2012 

 
INSTRUÇÕES 

 
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME COMPLETO 
* A duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs. 
 
I - Para fazer a prova você usará: 
 
a) Este caderno de prova; 
b) Um cartão-resposta. 
 
II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou imperfeições gráficas 
que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 minutos iniciais da prova. 
 
III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco alternativas (“a” a “e”), 
sendo: 
 
Questões de nº 01 a 05 - Português 
Questões de nº 06 a 10 - Conhecimentos Gerais 
Questões de nº 11 a 25 - Conhecimentos Específicos 
 
IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após, transferidas ao CARTÃO 
RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a resposta da questão, 
com caneta esferográfica azul ou preta. 
 
V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar rasurado, sob pena 
de desclassificação do Concurso. 
 
VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova completo, juntamente 
com o CARTÃO RESPOSTA.  
 
VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue 
empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o verso do caderno de prova 
como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras. A fraude, indisciplina, e o desrespeito aos 
fiscais são faltas que eliminam o candidato.  
 

Boa prova. 
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CARGO: ADVOGADO  

 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
 
 
 
01. Leia o texto abaixo: 

 
Os cinco sentidos 

 
 Os sentidos são dispositivos para a interação com o mundo externo que têm por função receber 
informação necessária à sobrevivência. É necessário ver o que há em volta para poder evitar perigos. O 
tato ajuda a obter conhecimentos sobre como são os objetos. O olfato e o paladar ajudam a catalogar 
elementos que podem servir ou não como alimento. O movimento dos objetos gera ondas na atmosfera 
que são sentidas como sons.(...) 
 
A palavra relacional “que” aparece quatro vezes no texto. Pela ordem, tem as seguintes funções: 
 
a)  Sujeito, objeto direto, sujeito, sujeito.    
b)  Sujeito, sujeito, sujeito, sujeito. 
c)  Sujeito, sujeito, sujeito, objeto direto. 
d)  Objeto direto, objeto direto, sujeito, objeto direto. 
e)  Objeto direto, sujeito, objeto direto, sujeito. 
 
 
02. Qual a alternativa em que as formas dos verbos bater, consertar e haver, nas frases abaixo, são 
usadas na concordância correta? 
As aulas começam quando..............................oito horas. 
Nessa loja........................ relógios de parede. 
Ontem....................... ótimos programas na televisão. 
 
a)  bate, consertam-se, havia  
b)  batem, consertam-se, houve  
c)  bateram, conserta-se, houveram 
d)  batiam, consertar-se-ão, haverá 
e)  batem, consertarei, haviam 
 
 
03. Nestes versos de Camões: 
 
1- “É dor que desatina sem doer.” 
2- “Este rende munidas fortalezas; 
 Este a mais nobres faz fazer vilezas; 
 Este corrompe virginais purezas.” 
3- “Nem ele entende a nós, nem nós a ele.” 
 
Encontramos respectivamente: 
 
a)  anáfora- zeugma-paradoxo 
b)  zeugma-paradoxo- anáfora 
c)  paradoxo-anáfora-zeugma   
d)  anáfora- paradoxo-zeugma 
e)  paradoxo-zeugma-anáfora 
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04.  “Vi uma estrela tão alta, 
 Vi uma estrela tão fria! 
 Vi uma estrela luzindo 
 Na minha vida vazia.” 
 
Nestes versos de Manuel Bandeira encontramos duas figuras de linguagem. Assinale a alternativa em 
que aparece essas figuras: 
 
a)  metáfora e sinestesia. 
b)  prosopopéia e antítese. 
c)  ironia e metáfora. 
d)  anáfora e metáfora.    
e)  hipérbole e eufenismo. 
 
 
05. Leia o texto para resolver a questão abaixo. 
 
“Porque razão é tão difícil manter o peso ideal, se todos almejam ficar esguios e sabem que a obesidade 
aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais?” 
 
Assinale a alternativa que substitui corretamente esse período, sem alterar-lhe o sentido. 
 
a)  Tendo em vista que todos desejam ficar esguios e saberem que a obesidade aumenta o risco de 

hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais, como se justifica a 
dificuldade em manter o peso ideal? 

b)  Apesar de todos quererem ficar esguios e saberem que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, 
diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos, e derrames cerebrais, por que têm tanta dificuldade em 
manter o peso ideal? 

c)  Como todos sabem que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques 
cardíacos e derrames cerebrais, por que é tão difícil manter o peso ideal, se todos almejam ficar 
esguios?   

d)  Se manter o peso ideal é tão difícil, como todos almejam ficar esguios, mesmo sabendo que a 
obesidade aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames 
cerebrais? 

e)  O fato de todos almejarem ficar esguios sabendo que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, 
diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais justifica a dificuldade de manter o 
peso ideal? 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
06. O primeiro Prefeito eleito de Siderópolis que tomou posse em 31 de outubro de 1959 foi: 
 
a) José Feltrin. 
b) Manoel Minervina Garcia. 
c) João Caruzo Mac Donald. 
d) Porfírio Feltrin. 
c) José Augusto Hulse. 
 
 
 
07. O Município de Siderópolis foi criado pela Lei 380, no ano de 1958, quando o Governador de 
Santa Catarina era: 
 
a)  Nereu Ramos.  
b)  Celso Ramos. 
c) José Augusto Hulse. 
d)  Heriberto Hulse. 
e) Filipe Schimit. 
 
 
08. A fronteira brasileira mais extensa é com o seguinte país: 
 
a) Paraguai. 
b) Argentina. 
c) Peru. 
d)  Uruguai. 
e)  Bolívia. 
 
 
09. Assinale a alternativa incorreta: 
Em resumo, os terrenos geológicos de Santa Catarina são representados por rochas diversas, 
predominando, em extensão, as seguintes: 
 
a)  Sedimentares recentes: formando as planícies flúvio-marinhas, e vales fluviais. 
b)  Sedimentares antigas: formando o Planalto de Canoinhas, áreas de encosta em direção ao Planalto 

e trechos eventuais do Planalto. 
c)  Metamorficas antigas: principalmente no Litoral, formando as áreas montanhosas, e, 

eventualmente em outras áreas. 
d)  Eruptivas basálticas: formando a maior extensão do Planalto. 
e) Basálticas mesotânicas: formando o Extremo Oeste e trechos eventuais do planalto. 
 
 
10. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC) no mês de março/2012 teve um incremento em relação ao mês de 
fevereiro/2012 de:  
 
a) 0,18% 
b) 0,56% 
c) 0,57% 
d) 0,60% 
e) 0,62% 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
 
11. Assinale a alternativa correta: 
 
a)  Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, instituir impostos sobre, templos de qualquer culto, 
compreendendo, a renda e os serviços de finalidade não essencial. 

b)  Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, produtos industrializados. 
c)  O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se 

exclusivamente à incidência do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, devido na 
operação de origem; a alíquota mínima será de dois por cento, assegurada a transferência do 
montante da arrecadação no seguinte termo: setenta por cento para o Município de origem. 

d)  O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se 
exclusivamente à incidência do imposto de operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a 
títulos ou valores mobiliários; devido na operação de origem; a alíquota mínima será de dois por 
cento, assegurada a transferência do montante da arrecadação no seguinte termo: vinte por cento 
para o Estado, o Distrito Federal ou o Território, conforme a origem. 

e)  O imposto sobre produtos industrializados, terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de 
capital pelo contribuinte do imposto. 

 
 
 
12. Assinale a alternativa correta: 
 
a)  Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: transmissão "inter vivos", a 

qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais 
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 
propriedade de veículos automotores. 

b)  Compete aos Municípios instituir impostos sobre: transmissão "inter vivos", a qualquer título, por 
ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição. propriedade predial e territorial 
urbana. propriedade de veículos automotores. 

c)  Compete aos Municípios instituir impostos sobre: transmissão "inter vivos", a qualquer título, por 
ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; propriedade predial e territorial 
urbana; operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte intermunicipal e de comunicação. 

d)  Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: transmissão “causa mortis” e 
doação, de quaisquer bens ou direitos; operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 
operações e as prestações se iniciem no exterior; propriedade de veículos automotores. 

e)  Nenhuma das alternativas está correta. 
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13. Assinale a alternativa correta: 
 
a)  Lei ordinária pode dispor sobre: finanças públicas; dívida pública externa e interna, incluída a das 

autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público; concessão de garantias 
pelas entidades públicas; emissão e resgate de títulos da dívida pública; fiscalização financeira da 
administração pública direta e indireta.  

b)  A lei orçamentária anual compreenderá: o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus 
fundos, órgãos e entidades da administração direta, não incluindo as da administração indireta.  

c)  A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da 
despesa, se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e 
contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. 

d)  Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo 
Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante 
interesse coletivo, conforme definidos em lei. 

e)  O banco central não poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o 
objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. 

 
 
14. Assinale a alternativa correta: 
 
a)  Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e 

aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do 
regimento especial. 

b)  São vedados: a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de 
capital, ainda que as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade 
precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria simples. 

c)  São vedados: a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de 
capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade 
precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria simples. 

d)  São vedados: a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de 
capital, autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, 
aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. 

e)  Todas as alternativas estão incorretas. 
 
 
 
15. Assinale a alternativa incorreta: 
 
a)  As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica 

constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e 
pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. 

b)  Constitui monopólio da União a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro. 
c)  Constitui monopólio da União: a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a 

industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, incluindo os 
radioisótopos. 

d)  O atendimento de requisição de documento ou informação de natureza comercial, feita por 
autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física ou jurídica residente ou 
domiciliada no País dependerá de autorização do Poder competente. 

e)  A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à 
ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o 
princípio da reciprocidade. 
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16. Assinale a alternativa incorreta: 
 
a)  A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados apenas os 
seguintes princípios: propriedade privada; função social da propriedade; livre concorrência; defesa 
do consumidor; redução das desigualdades regionais e sociais; busca do pleno emprego; tratamento 
favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua 
sede e administração no País. 

b)  Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 

c)  Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo 
Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante 
interesse coletivo, conforme definidos em lei. 

d)  Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco 
anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-
lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

e)  A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 
ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

 
 
17. Assinale a alternativa correta: 
 
a)  Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, 

somente as funções de fiscalização e incentivo. 
b)  O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de dez mil 

habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
c)  É obrigatório ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano 

diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado 
ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento. 

d)  A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor 
de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de 
comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente: os 
instrumentos creditícios e fiscais; os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de 
comercialização; o incentivo à pesquisa e à tecnologia; assistência técnica e extensão rural; o 
seguro agrícola; o cooperativismo; a eletrificação rural e irrigação; a habitação para o trabalhador 
rural. 

e)   A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por 
interesse social, mediante justa e prévia indenização em títulos da dívida pública. 

 
 
18. Assinale a alternativa incorreta: 
 
a)  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. 

b)  É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares 
de internação coletiva. 

c)  É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que 
a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 

d)  É garantido o direito de herança. 
e)  Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 

inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. 
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19. Assinale a alternativa correta: 
 
a)  O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: partido político com representação no 

Congresso Nacional, organização sindical, organização religiosa, entidade de classe ou associação 
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos dois anos, em defesa dos interesses de 
seus membros ou associados. 

b)  O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: partido político com representação no 
Congresso Nacional, câmara de vereadores, organização sindical, entidade de classe ou associação 
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos dez anos, em defesa dos interesses de 
seus membros ou associados. 

c)  O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: partido político com representação no 
Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou qualquer associação legalmente 
constituída e em funcionamento há pelo menos três anos, em defesa dos interesses de seus 
membros ou associados. 

d)  O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: partido político com representação no 
Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída 
e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou 
associados. 

e)  Nenhuma das alternativas está correta. 
 
 
20. Assinale a alternativa correta: 
 
a) Os Estados, Distrito Federal e Municípios poderão instituir mediante lei complementar, impostos 

não cumulativos e que não tenham fato gerador ou base de cálculo própria daqueles discriminados 
na Constituição. 

b) Compete aos Municípios instituir imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer 
bens ou direitos. 

c) É possível aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributaria entre 
bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. 

d) Compete aos Municípios instituir impostos sobre transmissão inter vivos, a qualquer titulo, por ato 
oneroso, de bens móveis e imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre 
imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. 

e) Caso determinado município venha a atualizar o valor monetário da base de calculo do IPTU, tal 
hipótese, poderá ser disciplinada mediante decreto. 

 
 
21. Assinale a alternativa correta. 
Para a eficácia de ato administrativo vinculado, qual dos elementos a seguir se afigura irrelevante? 
 
a) Mérito 
b) Forma 
c) Objeto 
d) Motivo 
e) Competência 
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22. Sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos é correto afirmar: 
 
a) A Administração não poderá celebrar o contrato com preterição da ordem de classificação das 

propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento licitatório, sob pena de ser anulado. 
b)  Os contratos regidos pela Lei de Licitações e Contratos Administrativos poderão ser alterados, com 

as devidas justificativas, unilateralmente pela Administração, quando necessária a modificação do 
regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de 
verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. 

c)  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação 
relativa a: habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal. 

d)  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á apenas ao registro ou inscrição na 
entidade profissional competente. 

e)  A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos 
jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

 
 
23. Sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos é correto afirmar: 
 
a)  As modalidades de Licitação são apenas cinco, sendo: concorrência, tomada de preços, convite, 

concurso e pregão. 
b)  Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 
estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse 
com antecedência de até 12 (doze) horas da apresentação das propostas. 

c)  É dispensável a licitação, para obras e serviços de engenharia de valor até 15% (quinze por 
cento) do limite na modalidade de convite que é de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
reais). 

d)  É vedada a utilização da modalidade "convite" ou "tomada de preços", conforme o caso, para 
parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no 
mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de 
seus valores caracterizar o caso de "tomada de preços" ou "concorrência", respectivamente, exceto 
para as parcelas de natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de 
especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço. 

e)  Tomada de preços é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no 
edital para execução de seu objeto. 

 
 
24. Quanto a Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a)  A aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429/92, depende da 

efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. 
b)  As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas Lei de Improbidade Administrativa, Lei 

8.429/92, podem ser propostas até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em 
comissão ou de função de confiança. 

c)  No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou 
valores acrescidos ao seu patrimônio. 

d) Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro 
beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. 

e)  Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, 
e lealdade às instituições. 
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25. Assinale a alternativa incorreta: 
 
a)  Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível 

abster-se do ato, que se obrigou a não praticar. 
b)  Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do 

devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. 
c) Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por 

culpa dele, responderá por perdas e danos. 
d)  A coisa incerta será indicada, ao menos, pelo gênero. 
e)  Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se 

dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




