
CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE VIDEIRA - SC 

CARGO: ADVOGADO CREAS                 NÍVEL: SUPERIOR 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

 

Antes de iniciar a prova leia com atenção as orientações 

 
 

01 – PREPARAÇÃO ANTES DE INICIAR A PROVA 

A) Em cima da carteira Você deverá ter apenas o Caderno de Prova, Cartão resposta, caneta, 

lápis; poderá também ter garrafa ou copo de água.  

B) Objetos como bolsa, carteira com documentos, celular, relógio, deverão ser colocados no 

chão. O Celular também deverá ser desligado. 

C) Muito importante: confira se o seu Caderno de Prova é do cargo que Você se inscreveu. O 

nome do cargo está no cabeçalho desta folha. Confira também o seu Cartão Resposta. Nele 

deverá estar constado o seu nome, cargo e o número de inscrição. 

 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização. 

B) Leia com muita atenção cada pergunta. Assinale as respostas primeiramente no Caderno de 

Prova. Preencha o Cartão Resposta somente no final, depois de revisar as respostas. 

Importante: o Caderno de Prova poderá ser utilizado para fazer cálculos, anotações e poderá 

conter rasuras. 

C) O Cartão Resposta deverá ser preenchido de forma idêntica ao cartão de loteria. O espaço do 

retângulo deve ser totalmente preenchido, com caneta esferográfica azul ou preta. 

D) Questões que Você acha que contém erros: Você poderá entrar com RECURSO de acordo 

com a forma estabelecida no Edital. Depois de entregar a prova e se retirar da sala Você poderá 

fazer contato com a equipe de Coordenação e informar o Cargo e o número da questão que, na 

sua opinião, contém erro. 

 

03 – PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 

A) O Cartão Resposta tem dois espaços distintos. O primeiro, com 5 linhas para Você preencher o 

número de sua inscrição. O segundo com o número de questões para Você preencher a 

alternativa correta de cada uma das perguntas. 
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B) Como preencher o seu número de inscrição no Cartão: O seu número de inscrição contém 5 

algarismos e cada uma das 5 linhas contém algarismos de 0 (zero) a 9. Então o primeiro número 

de sua inscrição (da esquerda para a direita) deverá ser preenchido na primeira linha. O segundo 

número de sua inscrição na segunda linha, e assim até o quinto. 

C) Como preencher as alternativas corretas de cada uma das perguntas: O Cartão contém o 

espaço com o número da questão e retângulos com as 4 alternativas de resposta (A,B,C,D). 

Então, preencha o retângulo correspondente a alternativa de cada questão que Você escolheu 

como a CORRETA. 

Importante: depois de preenchida a alternativa de cada questão não poderá ser alterada. 

 

04 – ENTREGA DA PROVA E CARTÃO RESPOSTA 

A) Concluído o preenchimento do Cartão Resposta Você deverá entregá-lo, juntamente com o 

Caderno de Prova para a equipe de fiscalização; 

B) Não esquecer de colocar o seu nome, assinatura e número de inscrição na Folha de 

Orientações. 

C) Importante: o Cartão Resposta deverá ser entregue devidamente assinado. 

 

05 – LEMBRETES: É PROBIDO AOS CANDIDATOS: 

A) Falar com outros candidatos durante a prova 

B) Fazer comentários sobre questões em voz alta. Em havendo dúvida chamar o fiscal; 

C) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais. 

D) Retirar-se da sala com o Celular. 

E) Entregar o Caderno de Provas e o Cartão Resposta, antes de 1 hora do horário de início da 

Prova. 

 

ESTE ESPAÇO VOCÊ PODERÁ UTILIZAR PARA ANOTAR AS RESPOSTAS DAS QUESTÕES E LEVA-

LO CONSIGO 

(dobre na linha pontilhada e destaque com cuidado) 

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

 

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 

                    

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

               



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA 
CARGO: ADVOGADO CREAS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto de Mailson da Nóbrega (publicado na Revista 

Veja). 

A doença holandesa e a punição do sucesso 

 

Tem-se afirmado que o Brasil pegou a doença 

holandesa, ou seja, o efeito de descobertas ou 

aumento de preços de recursos naturais, que 

valorizam a taxa de câmbio e por isso acarretam a 

desindustrialização. A ideia foi criada pela revista The 

Economist em 1977, inspirada no surgimento das 

reservas de gás na Holanda. Pesquisas acadêmicas 

comprovaram que ocorre a valorização cambial, mas 

não ficou claro se tal doença causa desindustrialização 

ou redução do crescimento econômico. Na Holanda, o 

boom da exportação de gás valorizou a taxa de 

câmbio. Ao mesmo tempo a indústria têxtil de 

vestuário praticamente desapareceu e a produção de 

veículos e navios diminuiu. Foi daí que veio a tese da 

doença holandesa. Mas, seguindo José Alexandre 

Scheickmann, “o desempenho da indústria holandesa 

nas décadas de 70 e 80 não foi muito diferente 

daquele da Alemanha ou da França, parceiros 

comerciais que compartilhavam muitas das outras 

características da Holanda, mas que não se 

beneficiaram de descobertas de recursos naturais. 

No Brasil, diz-se que a valorização cambial decorrente 

da expansão das exportações de commodities 

evidenciaria a tese da doença holandesa e da 

desindustrialização. Nada disso tem comprovação. Em 

sua tese de doutoramento em economia pela USP 

(2009), Cristiano Ricardo Siqueira de Souza mostrou 

que a indústria cresceu 38,8% entre 1999 e 2008, 

apesar da valorização cambial. Na maior parte do 

período, o emprego industrial cresceu mais do que o 

de serviços. A observação de diversas variáveis ligadas 

ao crescimento de produção, emprego, produtividade 

e salário não mostrou evidências claras de possíveis 

sintomas da doença holandesa no Brasil. Os ganhos no 

comércio exterior foram, de fato, uma das principais 

fontes de valorização cambial. Tais ganhos vieram da 

maior demanda da China e de outros mercados 

emergentes por commodities e da grande  

competitividade do Brasil, derivada dos avanços em 

tecnologia tropical e de extração e transporte de 

minérios, da estabilidade macroeconômica e da 

melhoria da gestão. 

 

Questões sobre o texto: 

 

01- Ao autor, Mailson da Nóbrega, analisa a 

comparação que analistas fazem do atual momento 

da economia brasileira com o que ocorreu na 

Holanda, com a descoberta do gás, e que foi 

chamado de doença holandesa. Então, assinale a 

alternativa que não corresponde as afirmações do 

autor no texto: 

A) A valorização cambial ocorreu na Holanda e ocorre 

também no Brasil 

B) No Brasil a valorização cambial, teve os ganhos do 

comércio exterior como uma das principais causas. 

C) As pesquisas comprovam que a tal doença causa a 

desindustrialização no país    

D) Não existem comprovações de possíveis sintomas 

da doença holandesa no Brasil 

 

02- O texto diz que os ganhos obtidos pelo Brasil no 

comércio internacional advêm, entre outros fatores, 

pela grande demanda por commodities. Então, 

commodities significam: 

A) Apenas os produtos derivados do agronegócio 

B) Apenas as matérias primas derivadas de minérios 

C) As matérias primas como soja, e minérios como 

alumínio, aço e outros   

D) Além das matérias-primas também materiais de 

informática e peças de automóveis 

 

03- O estudo feito por Cristiano Ricardo Siqueira de 

Souza demonstrou: 

A) Algumas variáveis ligadas ao crescimento 

econômico mostram evidências de possíveis 

sintomas da doença holandesa no Brasil 

B) Que o crescimento dos salários foi maior no setor 

industrial 

C) Que a indústria cresceu mais do que o setor de 

serviços 

D) Que a geração de empregos no setor industrial  
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cresceu mais do que no setor de serviços ente 1999 e 

2008 

 

04- Assinale a alternativa que não apresenta 

sinônimos: 

A) Alfabeto – abecedário 

B) Translúcido – diáfano 

C) Semicírculo – hemiciclo  

D) Honesto – humilde   

 

05- Assinale a alternativa que não apresenta 

antônimos: 

A) Avençar – combinar   

B) Coadunar – desjuntar 

C) Esganar - desapertar 

D) Censurar – louvar 

 

06- Na frase “O aluno foi chamado pelo Professor” o 

verbo está na voz: 

A) Reflexiva 

B) Ativa 

C) Subjuntiva 

D) Passiva    

 

07- Na frase “É possível que tendes sido contemplados 

com o grande prêmio” o verbo está: 

A) No pretérito perfeito simples 

B) No pretérito perfeito composto   

C) No pretérito mais-que-perfeito composto 

D) No pretérito mais-que-perfeito simples 

 

08- Na frase “Atropelaram uma criança na avenida” o 

sujeito é: 

A) Indeterminado   

B) Oculto 

C) Simples 

D) Composto 

 

09- Assinale a palavra que está escrita de forma 

incorreta: 

A) Creolina   

B) Desperdício 

C) Disinteria    

D) Mexerico 

10- Assinale a alternativa em que a crase está usada 

de forma indevida: 

A) Toda a família foi à festa. 

B) Aspiro à uma vida melhor .   

C) O jovem não cedeu à tentação. 

D) João revidou à provocação de Pedro. 

 

INFORMÁTICA 

 

11- O duplo clique do mouse significa: 
A) Acionar o botão esquerdo duas vezes rapidamente 
B) Acionar o botão direito duas vezes rapidamente 
C) Clicar na área de trabalho 
D) Botão existente somente em mouses importados 
 
12- O tipo de impressora que utiliza agulhas e uma 
fita impregnada de tinta para impressão é chamada 
de: 
A) Matricial 
B) Laser 
C) Jato de Tinta 
D) Jato de Cera 
 
13- No Microsoft Windows 7 para recortar um 
arquivo de uma pasta no Windows Explorer 
utilizamos o atalho: 
A) CRTL + C 
B) CTRL + X 
C) CTRL + V 
D) CTRL + S 
 
14- No Microsoft Windows 7, para acessarmos o 
bloco de notas devemos: 
A) Iniciar > Executar > Paint 
B) Iniciar > Executar > Word 
C) Iniciar > Todos os programas > Acessórios > Bloco 
de notas 
D) Iniciar > Todos os programas > Bloco de notas 
 
15- O Microsoft Word é: 
A) Um editor de planilhas 
B) Um editor de textos 
C) Um editor de Slides 
D) Um editor de imagens 
 
16- Para selecionar todo o documento no Microsoft 
Word 2007 podemos utilizar as teclas de atalho: 
A) ALT + S 
B) CTRL + A 
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C) SHIFT + A 
D) CTRL + T 
 
17- No Microsoft Word 2007 podemos acessar a 

ferramenta Ortografia e Gramática pelo atalho F7 ou 

pelo menu: 

A) Referências 

B) Exibição 

C) Revisão 

D) Início 

 

18- No Microsoft Excel 2007 utilizamos formulas para 

facilitar os cálculos. A fórmula para colocarmos 

automaticamente a data do dia que está utilizando a 

planilha é: 

A) =DATAEHORA() 

B) =DATA() 

C) =HOJE() 

D) =AGORA() 

 

19- No Microsoft Excel 2007 podemos inserir bordas 

nas células através da guia: 

A) Inicio 

B) Inserir 

C) Layout da Página 

D) Exibição 

 

20- Para acessarmos um site de internet é necessário 

um software chamado de: 

A) Correio eletrônico 

B) Facebook 

C) Navegador 

D) MSN Messenger 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21- Conforme a Lei Orgânica em vigor, o Município de 

Videira somente poderá ter seus limites alterados: 

A) Por Decreto do Prefeito e aprovação da Câmara de 

Vereadores 

B) Pela mudança da Lei Orgânica do Município 

C) Na forma estabelecida na Constituição Federal e na 

Legislação Estadual    

D) Na forma estabelecida pela Legislação Estadual 

22- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Videira, em vigor, compete ao Município: 

A) Legislar sobre assuntos de interesse local 

B) Suplementar a Legislação Federal e Estadual no 

que couber 

C) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a 

Legislação Estadual 

D) Dispor sobre a administração, utilização e 

alienação de bens públicos e também privados de 

seu interesse    

 

23- Não são atribuições privativas da Câmara de 

Vereadores do Município de Videira, de acordo com 

a Lei Orgânica do Município, em vigor: 

A) Organizar os seus serviços administrativos 

B) Eleger sua mesa, bem como destituí-la na forma 

regimental 

C) Elaborar e aprovar o orçamento anual do 

Município   

D) Dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito 

 

24- Os Vereadores eleitos prestarão compromisso e 

tomarão posse no dia 1º de janeiro, em sessão 

solene de instalação, conforme Artigo 10 da Lei 

Orgânica do Município de Videira, em vigor. A 

sessão de instalação será presidida: 

A) Pelo Vereador de maior idade 

B) Pelo Vereador com o maior número de mandatos 

C) Pelo Vereador mais votado nesta eleição   

D) Por Vereador escolhido em votação entre seus 

pares 

 

25- De acordo com o Artigo 30 da Lei Orgânica do 

Município de Videira, o “processo legislativo” NÃO 

COMPREENDE: 

A) Emendas à Lei Orgânica do Município 

B) Leis Complementares 

C) Decretos Legislativos 

D) Portarias Legislativas   

 

26- De acordo com o Artigo 68 de Lei Orgânica do 

Município de Videira, em vigor, o Prefeito não 

poderá afastar-se do cargo, sem licença da Câmara 

de Vereadores, sob pena de perda do mandato,  



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA 
CARGO: ADVOGADO CREAS 

salvo por período não superior a: 

A) 15 dias 

B) 10 dias   

C) 30 dias 

D) 60 dias 

 

27- O Estatuto dos Servidores do Município de Videira, 

em vigor, em seu Artigo 2º, define quem é SERVIDOR 

PÚBLICO. De acordo com  o citado artigo SERVIDOR é: 

A) Todas as pessoas que atuam na prefeitura 

independente da forma de contratação 

B) A pessoa legalmente investida em cargo público, de 

provimento efetivo   

C) A pessoa legalmente investida em cargo público, de 

provimento efetivo ou comissionado 

D) Os agentes públicos, ocupantes de cargos de 

provimento efetivo e cargos comissionados 

 

28- O Estatuto dos Servidores do Município de Videira, 

em vigor, em seu Artigo 3º, define o que é CARGO 

PÚBLICO. Conforme o citado Artigo a definição de 

CARGO PÚBLICO é: 

A) O conjunto de responsabilidades e seus respectivos 

conhecimentos e habilidades necessárias para bem 

executá-las 

B) O conjunto de atribuições e responsabilidades 

previstas na estrutura organizacional que devem ser 

cometidas a um servidor   

C) O conjunto de atribuições previstas no Plano de 

Cargos e Salários de cada uma das ocupações do 

mesmo. 

D) O conjunto de atribuições definidas pelo Plano de 

Cargos e os respectivos requisitos necessários. 

 

29- O estágio probatório, para o servidor nomeado 

para cargo de provimento efetivo será de 24 meses, 

durante o qual a capacidade do servidor será avaliada 

por critérios estabelecidos no Estatuto. Então, assinale 

a alternativa em que todos os critérios descritos fazem 

parte dos estabelecidos pelo Estatuto: 

A) Dinamismo, responsabilidade e disciplina 

B) Assiduidade, pontualidade e inter-relacionamento 

C) Inter relacionamento, assiduidade e produtividade 

 

D) Disciplina, produtividade e responsabilidade  

 

30- A perda do cargo de provimento efetivo, 

segundo o Estatuto dos Servidores do Município de 

Videira, em vigor, depois de ser efetivado somente 

acontecerá: 

A) Quando for julgado e sentenciado pela Comissão 

do processo disciplinar instaurado 

B) Quando de sentença transitada em julgado, ou de 

processo administrativo disciplinar no qual lhe seja 

assegurada ampla defesa   

C) Através de Decreto assinado pelo Prefeito, em 

função da gravidade da falta cometida 

D) Nenhuma das alternativas anteriores está correta 

 

31- O Artigo 27 do Estatuto dos Servidores do 

Município de Videira versa sobre o Estágio 

Probatório, e define os fatores que serão 

considerados para a Avaliação do Desempenho do 

servidor neste período. Um dos fatores é a 

RESPONSABILIDADE. Como FATOR de Avaliação de 

Desempenho podemos definir a 

RESPONSABILIDADE como: 

A) As tarefas do Cargo  

B) As funções do Cargo 

C) As atitudes comportamentais necessárias 

D) O cumprimento dos compromissos do Cargo   

 

32- Além dos Cargos de Provimento Efetivo, na 

Administração Pública Municipal também existem 

os cargos de provimento em Comissão e os Agentes 

Públicos. De acordo com o Estatuto dos Servidores 

do Município de Videira, um servidor que for 

nomeado para cargo COMISSIONADO durante o 

período do Estágio Probatório, para efeito de 

estabilidade.. 

A) A contagem de tempo não será interrompida   

B) A contagem do tempo que ficar em cargo 

comissionado, neste período, não será considerada. 

C) A Legislação vigente não permite que o tempo no 

cargo comissionado seja considerada 

D) O prazo para a estabilidade passará para 36 

meses. 
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33- Além de ser um dos 5 princípios a que está sujeita 

a Administração Pública, a EFICIÊNCIA é um conceito 

fundamental para a avaliação do desempenho de todo 

trabalhador, seja na iniciativa privada ou no poder 

público. Então podemos afirmar que um servidor 

eficiente é aquele que: 

A) Faz o seu trabalho no prazo determinado e na 

qualidade desejada   

B) Faz sempre o seu trabalho com muita rapidez 

C) Obedece sempre todas as ordens do seu superior 

D) É disciplinado e sempre está se atualizando 

 

34- A Estrutura Organizacional do quadro de pessoal 

de uma Gestão Pública geralmente é demonstrada em 

gráfico chamado de ORGANOGRAMA. Então, assinale 

a alternativa CORRETA: O objetivo de um 

ORGANOGRAMA é demonstrar: 

A) O Plano completo de cargos e seus respectivos 

salários 

B) A Descrição dos cargos existentes do Plano de Cargos 

C) Os Cargos e os níveis hierárquicos   

D) Somente os cargos de Direção e Gerenciamento 

 

35- A produtividade no trabalho depende muito da 

eficácia do trabalhador. E isto vale tanto para uma 

empresa ou para uma entidade pública. O termo 

eficácia foi criado pelo maior Guru da Administração, 

de nome Peter Drucker, durante os estudos que fez 

sobre a eficiência das gerentes e executivos de uma 

entidade pública ou empresa privada. Hoje o termo é 

aplicado em todas as atividades. Então, o significado 

da palavra eficácia é: 

A) Trabalhar o maior número de horas para obter a 

maior produção 

B) Trabalhar o maior número de horas para prestar 

maiores serviços 

C) Trabalhar de modo a fazer as tarefas certas na hora 

certa 

D) Fazer sempre as tarefas mais urgentes 

 

 36- Com base na Constituição Federal, assinale a 
alternativa correta: 
I – São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social, relação de emprego protegida contra  

despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos 
de lei complementar, que preverá indenização 
compensatória, dentre outros direitos. 
II – Os Territórios Federais integram a União, e sua 
criação, transformação em Estado ou reintegração 
ao Estado de origem serão reguladas em lei 
complementar. 
III – Compete à União permitir, nos casos previstos 
em lei complementar, que forças estrangeiras 
transitem pelo território nacional ou nele 
permaneçam temporariamente. 
IV – Leis complementares fixarão normas para a 
cooperação entre a União e os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio 
do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito 
nacional. 
A) Todas as assertivas estão corretas. 
B) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas 
C) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas 
D) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas 
 
37- Sobre o controle de constitucionalidade, com 
base na Constituição Federal, assinale a alternativa 
correta: 
I – Compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-
lhe processar e julgar, originariamente a ação direta 
de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
federal ou estadual e a ação declaratória de 
constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. 
II – Podem propor a ação direta de 
inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade somente o Presidente da 
República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da 
Câmara dos Deputados, a Mesa de Assembleia 
Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal, o Governador de Estado ou do Distrito 
Federal, o Procurador-Geral da República, o 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil, partido político com representação no 
Congresso Nacional e confederação sindical. 
III – Cabe aos Estados a instituição de representação 
de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos 
estaduais ou municipais em face da Constituição 
Estadual, vedada a atribuição da legitimação para 
agir a um único órgão. 
IV – São funções institucionais do Ministério Público 
promover, privativamente, a ação penal pública, na 
forma da lei e promover a ação de 
inconstitucionalidade ou representação para fins de 
intervenção da União e dos Estados, nos casos  
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previstos na Constituição Federal. 
A) Todas as assertivas estão corretas 
B) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas 
C) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas 
D) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas 
 
38- Com base na Constituição Federal, assinale a 
alternativa correta: 
I – A arguição de descumprimento de preceito 
fundamental, decorrente da Constituição Federal, será 
apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da 
lei. 
II – As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo 
Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de 
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de 
constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e 
efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do 
Poder Judiciário e à administração pública direta e 
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 
III – A Defensoria Pública é instituição essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 
necessitados, na forma do artigo 6º da Constituição 
Federal. 
IV – São funções institucionais do Ministério Público 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 
A) Todas as assertivas estão corretas 
B) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas 
C) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas 
D) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas 
 
39- Sobre os remédios constitucionais, com base na 
Constituição Federal, assinale a alternativa correta: 
I – São gratuitas as ações de "habeas-corpus" e 
"habeas-data", e, na forma da lei, os atos necessários 
ao exercício da cidadania. 
II – Compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe 
processar e julgar, originariamente o mandado de 
segurança e o "habeas-data" contra atos do 
Presidente da República, das Mesas da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, dos Governadores de 
Estado e do Distrito Federal, do Tribunal de Contas da 
União, do Procurador-Geral da República e do próprio 
Supremo Tribunal Federal. 
III – Compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe 
julgar, em recurso ordinário o "habeas-corpus", o 
mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado  

de injunção decididos em única instância pelos 
Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 
IV – Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais 
somente caberá recurso quando denegarem 
"habeas-corpus", mandado de segurança, "habeas-
data" ou mandado de injunção. 
A) Todas as assertivas estão corretas 
B) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas 
C) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas 
D) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas 
 
40- Analise as assertivas abaixo e marque com V as 
preposições verdadeiras e com F as falsas. Em 
seguida marque a alternativa que contenha a 
seqüência correta em relação à Organização dos 
Poderes, com base na Constituição Federal: 
(    ) A Câmara dos Deputados compõe-se de 
representantes do povo, eleitos, pelo sistema 
proporcional, em cada Estado, em cada Território e 
no Distrito Federal. O número total de Deputados, 
bem como a representação por Estado e pelo 
Distrito Federal, será estabelecido por lei 
complementar, proporcionalmente à população, 
procedendo-se aos ajustes necessários, no ano 
anterior às eleições, para que nenhuma daquelas 
unidades da Federação tenha menos de oito ou 
mais de setenta Deputados. 
(    ) É da competência exclusiva do Congresso 
Nacional resolver definitivamente sobre tratados, 
acordos ou atos internacionais que acarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 
nacional; autorizar o Presidente da República a 
declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que 
forças estrangeiras transitem pelo território 
nacional ou nele permaneçam temporariamente, 
ressalvados os casos previstos em lei 
complementar; autorizar o Presidente e o Vice-
Presidente da República a se ausentarem do País, 
quando a ausência exceder a quinze dias; aprovar o 
estado de defesa e a intervenção federal, autorizar 
o estado de sítio, ou suspender qualquer uma 
dessas medidas; sustar os atos normativos do Poder 
Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou 
dos limites de delegação legislativa; mudar 
temporariamente sua sede. 
(    )  A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, 
ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar 
Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos 
diretamente subordinados à Presidência da 
República para prestarem, pessoalmente, 
informações sobre assunto previamente  
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determinado, importando crime de responsabilidade a 
ausência sem justificação adequada. 
(    ) Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e 
penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras 
e votos. 
A) V, V, V, V 
B) V, V, F, V 
C) V, V, V, F 
D) V, F, V, V 
 
41- Com base na Constituição Federal, assinale a 
alternativa correta sobre o Poder Judiciário: 
I – Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais 
Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito 
Federal e Territórios será composto de membros, do 
Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, 
e de advogados de notório saber jurídico e de 
reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva 
atividade profissional, indicados em lista sêxtupla 
pelos órgãos de representação das respectivas classes. 
Recebidas as indicações, o tribunal formará lista 
tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos 
sessenta dias subsequentes, escolherá um de seus 
integrantes para nomeação. 
II – Aos juízes é vedado exercer, ainda que em 
disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de 
magistério; receber, a qualquer título ou pretexto, 
custas ou participação em processo; dedicar-se à 
atividade político-partidária; receber, a qualquer título 
ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas 
físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as 
exceções previstas em lei; exercer a advocacia no juízo 
ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 
três anos do afastamento do cargo por aposentadoria 
ou exoneração. 
III – A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os 
Estados criarão juizados especiais, providos por juízes 
togados, ou togados e leigos, competentes para a 
conciliação, o julgamento e a execução de causas 
cíveis de menor complexidade e infrações penais de 
menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos 
oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses 
previstas em lei, a transação e o julgamento de 
recursos por turmas de juízes de primeiro grau; justiça 
de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos 
pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 
quatro anos e competência para, na forma da lei, 
celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de 
impugnação apresentada, o processo de habilitação e 
exercer atribuições conciliatórias, sem caráter 
jurisdicional, além de outras previstas na legislação. 

IV – As dotações orçamentárias e os créditos 
abertos serão consignados diretamente ao Poder 
Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que 
proferir a decisão exequenda determinar o 
pagamento integral e autorizar, a requerimento do 
credor e exclusivamente para os casos de 
preterimento de seu direito de precedência ou de 
não alocação orçamentária do valor necessário à 
satisfação do seu débito, o sequestro da quantia 
respectiva. 
A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas 
B) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas 
C) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas 
D) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas 
 
42- Embasado na Constituição Federal, assinale a 
alternativa correta sobre a Administração Direta: 
I – É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, bem como a 
órgãos da administração direta e indireta da União, 
participação no resultado da exploração de petróleo 
ou gás natural, de recursos hídricos para fins de 
geração de energia elétrica e de outros recursos 
minerais no respectivo território, plataforma 
continental, mar territorial ou zona econômica 
exclusiva, ou compensação financeira por essa 
exploração. 
II – A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: a remuneração e o subsídio dos ocupantes 
de cargos, funções e empregos públicos da 
administração direta, autárquica e fundacional, dos 
membros de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos 
detentores de mandato eletivo e dos demais 
agentes políticos e os proventos, pensões ou outra 
espécie remuneratória, percebidos 
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens 
pessoais ou de qualquer outra natureza, não 
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-
se como limite, nos Municípios, o subsídio do 
Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o 
subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder 
Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e 
Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o 
subsídio dos Desembargadores do Tribunal de 
Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco  
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centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito 
do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros 
do Ministério Público, aos Procuradores e aos 
Defensores Públicos 
III – A autonomia gerencial, orçamentária e financeira 
dos órgãos e entidades da administração direta e 
indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser 
firmado entre seus administradores e o poder público, 
que tenha por objeto a fixação de metas de 
desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei 
dispor sobre: o prazo de duração do contrato; os 
controles e critérios de avaliação de desempenho, 
direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes; 
a remuneração do pessoal. 
IV – Ao servidor público da administração direta, 
autárquica e fundacional, no exercício de mandato 
eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: tratando-
se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, 
ficará afastado de seu cargo, emprego ou função; 
investido no mandato de Prefeito, será afastado do 
cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar 
pela sua remuneração; investido no mandato de 
Vereador, havendo compatibilidade de horários, 
perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou 
função, sem prejuízo da remuneração do cargo 
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, 
exceto para promoção por merecimento; para efeito 
de benefício previdenciário, no caso de afastamento, 
os valores serão determinados como se no exercício 
estivesse. 
A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas 
B) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas 
C) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas 
D) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas 
 
43- Com base na Constituição Federal, assinale a 
alternativa correta sobre os Municípios: 
I – O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em 
dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e 
aprovada por dois terços dos membros da Câmara 
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios 
e preceitos estabelecidos na Constituição Federal e os 
princípios estabelecidos na Constituição do respectivo 
Estado. 
II – O subsídio dos Vereadores será fixado pelas 
respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura 
para a subsequente, observado o que dispõe na 
Constituição Federal, observados os critérios  

estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e limites 
máximos previstos na Constituição Federal. 
III – O total da despesa com a remuneração dos 
Vereadores não poderá ultrapassar o montante de 
dez por cento da receita do Município. 
 IV – Constitui crime de responsabilidade do Prefeito 
Municipal: efetuar repasse que supere os limites 
definidos na Constituição Federal; não enviar o 
repasse até o dia vinte de cada mês; ou enviá-lo a 
menor em relação à proporção fixada na Lei 
Orçamentária. 
A) Todas as assertivas estão corretas 
B) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas 
C) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas 
D) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas 
 
44- Sobre a Ordem Social, com base na Constituição 
Federal, assinale a resposta correta: 
I – A ordem social tem como base o primado do 
trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça 
social.  
II – A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social. Compete ao Poder Público, nos 
termos da lei, organizar a seguridade social. 
III – As receitas dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios destinadas à seguridade social 
constarão dos respectivos orçamentos, integrando o 
orçamento da União. 
IV – O produtor, o parceiro, o meeiro e o 
arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem 
como os respectivos cônjuges, que exerçam suas 
atividades em regime de economia familiar, sem 
empregados permanentes, contribuirão para a 
seguridade social mediante a aplicação de uma 
alíquota sobre o resultado da comercialização da 
produção e farão jus aos benefícios nos termos da 
lei. 
A) Todas as assertivas estão corretas 
B) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas 
C) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas 
D) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas 
 
45- Sobre a Saúde, com base na Constituição 

Federal, assinale a resposta correta: 

I – A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros 
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agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
II – São de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 
da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 
controle, devendo sua execução ser feita diretamente 
ou através de terceiros e, também, por pessoa física 
ou jurídica de direito privado. 
III – As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 
um sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: descentralização, com direção 
única em cada esfera de governo; atendimento 
integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
participação da comunidade. 
IV – A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público 
ou convênio, tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos. A União poderá 
destinar recursos públicos para auxílios ou subvenções 
às instituições privadas com fins lucrativos 
A) Todas as assertivas estão corretas 

B)Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas 

C)Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas 

D)penas as assertivas I, II e III estão corretas 

 

46 – Analise as assertivas abaixo e marque com V as 
preposições verdadeiras e com F as falsas. Em seguida 
marque a alternativa que contenha a sequência 
correta em relação ao Controle Interno, com base na 
Constituição Federal: 
(    ) A fiscalização do Município será exercida pelo 
Poder Legislativo Municipal, mediante controle 
externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder 
Executivo Municipal, na forma da lei. 
(    ) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da União e das entidades da 
administração direta e indireta, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções 
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso 
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 
controle interno de cada Poder. 
(    ) Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
manterão, de forma integrada, sistema de controle 
interno com a finalidade de: avaliar o cumprimento das 
metas previstas no plano plurianual, a execução dos 
programas de governo e dos orçamentos da União; 
comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto  

comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
quanto à eficácia e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração federal, bem como da 
aplicação de recursos públicos por entidades de 
direito privado; exercer o controle das operações de 
crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e 
haveres da União; apoiar o controle externo no 
exercício de sua missão institucional. 
(    ) Os responsáveis pelo controle interno, ao 
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade 
ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de 
Contas da União, sob pena de responsabilidade 
solidária 
A) V, V, V, V 
B) V, F, V, V 
C) V, V, F, V 
D) V, V, V, F 
 
47- Assinale a resposta correta, com base na Lei n° 
8.429, de 02 de junho de 1992: 
I – 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 
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 na forma da Lei n° 8.429, de 02 de junho de 
1992. 
II – Quando o ato de improbidade causar lesão ao 
patrimônio público ou ensejar enriquecimento 
ilícito, caberá a autoridade administrativa 
responsável pelo inquérito representar ao 
Ministério Público, para a indisponibilidade dos 
bens do indiciado. 
III – 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, e notadamente praticar 
ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou 
diverso daquele previsto, na regra de competência. 
IV – A ação principal, que terá o rito ordinário, será 
proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa 
jurídica interessada, dentro de sessenta dias da 
efetivação da medida cautelar.  A Fazenda Pública, 
quando for o caso, promoverá as ações necessárias 
à complementação do ressarcimento do patrimônio  
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Público.. 
A) Todas as assertivas estão corretas 
B) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas 

C) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas 

D) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas 

 

48- Com base na Lei n° 8.429, de 02 de junho de 1992, 
assinale a alternativa correta: 
I – O Ministério Público, se não intervir no processo 
como parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal da 
lei, sob pena de nulidade. 
II – A perda da função pública só se efetiva com o 
trânsito em julgado da sentença condenatória, e a 
suspensão dos direitos políticos se efetiva com o início 
da ação. 
III – A sentença que julgar procedente ação civil de 
reparação de dano ou decretar a perda dos bens 
havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a 
reversão dos bens, conforme o caso, em favor da 
pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. 
IV – As ações destinadas a levar a efeitos as sanções 
previstas na Lei n° 8.429, de 02 de junho de 1992 
podem ser propostas: até cinco anos após o término 
do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de 
função de confiança; dentro do prazo prescricional 
previsto em lei específica para faltas disciplinares 
puníveis com demissão a bem do serviço público, nos 
casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 

A) Nenhuma das assertivas está correta 

B) Apenas as assertivas I e III estão corretas 
C) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas 
D) Apenas as assertivas II e III estão corretas 
 

49- Analise as assertivas abaixo e marque com V as 
preposições verdadeiras e com F as falsas. Em seguida 
marque a alternativa que contenha a sequência 
correta em relação à Licitação, com base na Lei n° 
8.666, de 21de junho de 1993: 
(   ) A administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente 
vinculada. 
(   ) Somente licitante cadastrado é parte legítima para 
impugnar edital de licitação por irregularidade 
perante a lei supra, o qual deverá protocola-lo no 
prazo de até 05  (cinco) dias úteis anteriores a data 
fixa para a abertura dos envelopes de habilitação. 
( )A abertura dos envelopes contendo a 
documentação para habilitação e as propostas será 
realizada sempre em ato público previamente 
designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, 
assinada pelos licitantes presentes e pela comissão.  

( )Ultrapassada a fase de habilitação dos 
concorrentes e abertas as propostas, não cabe 
desclassificá-los por motivo relacionado com a 
habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes 
ou só conhecidos após o julgamento 
A) V, V, F, V 
B) V, F, V, V 

C) F, V, V, V 

D) V, V, V, F 

 

50- Analise as assertivas abaixo e marque com V as 
preposições verdadeiras e com F as falsas. Em 
seguida marque a alternativa que contenha a 
sequência correta em relação à Licitação, com base 
na Lei n° 8.666, de 21de junho de 1993: 
(    ) O prazo mínimo entre a última publicação do 
aviso contendo o resumo do edital de licitação, 
quando na modalidade de tomada de preço (tipo 
menor preço), e a abertura das propostas é de trinta 
dias. 
(    ) Licitação na modalidade de tomada de preços é 
o certame entre interessados devidamente 
cadastrados ou que atenderem todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro dia 
anterior à data do recebimento das propostas, 
observada a necessária qualificação. 
(  ) A licitação na modalidade de convite exige 
critérios e prazos maiores que a tomada de preços. 
(  ) A administração pode efetuar licitação na 
modalidade de concorrência de uma obra de 
engenharia com valor de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), mesmo podendo está, ser enquadrada nos 
limites permitidos para convite. 
A) F, V, V, F 

B) F, F, V, V 

C) F, V, F, V 

D) V, V, F, F 

 

51- Com relação à Licitação, com base na Lei n° 
8.666 de 21de junho de 1993, assinale a alternativa 
incorreta: 
I – É dispensável a licitação quando não acudirem 
interessados à licitação anterior e esta, 
justificadamente, não puder ser repetida sem 
prejuízo para a administração, mantidas, neste caso, 
todas as condições preestabelecidas. 
II – É inexigível a licitação, quando houver 
inviabilidade de competição, e nos casos 
estabelecidos na lei supracitada. 
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III – É dispensável a licitação para a compra ou locação 
de imóvel destinado ao atendimento das finalidades 
precípuas da administração, cujas necessidades de 
instalação e localização condicionem a sua escolha, 
desde que o preço seja compatível com o valor de 
mercado, segundo avaliação prévia. 
IV – É permitido inexigir licitação, dentre outros casos 
estabelecidos em lei, quando da contratação de 
serviços de publicidade e divulgação, com notória 
especialização 
A) Todas as assertivas estão corretas 
B) As assertivas I e II estão corretas 
C) As assertivas II e III estão corretas 
D) As assertivas I e III estão corretas 
 

52- Com fundamento no Código de Processo Civil, 
assinale a alternativa correta: 
I – Para propor ou contestar ação é necessário ter 
interesse e legitimidade. 
II – Toda pessoa que se acha no exercício dos seus 
direitos tem capacidade para estar em juízo. Os 
incapazes serão representados ou assistidos por seus 
pais, tutores ou curadores, na forma da lei civil. 
III – Se o processo terminar por desistência ou 
reconhecimento do pedido, as despesas e os 
honorários serão pagos pela parte que desistiu ou 
reconheceu. Sendo parcial a desistência ou o 
reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e 
honorários será proporcional à parte de que se 
desistiu ou que se reconheceu. Havendo transação e 
nada tendo as partes disposto quanto às despesas, 
estas serão divididas igualmente. 
IV – Não é permitida, no curso do processo, a 
substituição voluntária das partes. 
A) Todas as assertivas estão corretas 
B) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas 
C) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas 
D) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
 

53- Em relação ao Direito Civil, analise as assertivas 
abaixo e assinale a alternativa correta: 
I – Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma 
ocasião, não se podendo averiguar se algum dos 
comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão 
simultaneamente mortos. 
II – Far-se-á averbação em registro público: das 
sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do 
casamento, o divórcio, a separação judicial e o 
restabelecimento da sociedade conjugal; dos atos 
judiciais ou extrajudiciais que declararem ou 
reconhecerem a filiação. 

III – Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor 
público, o militar, o marítimo e o preso. O domicílio 
do incapaz é o do seu representante ou assistente; o 
do servidor público, o lugar em que exercer 
permanentemente suas funções; o do militar, onde 
servir, e, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a 
sede do comando a que se encontrar 
imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o 
navio estiver matriculado; e o do preso, o lugar em 
que cumprir a sentença. 
 IV – São anuláveis os negócios jurídicos, quando as 
declarações de vontade emanarem de erro 
substancial que poderia ser percebido por pessoa de 
diligência normal, em face das circunstâncias do 
negócio. O erro é substancial quando: interessa à 
natureza do negócio, ao objeto principal da 
declaração, ou a alguma das qualidades a ele 
essenciais; concerne à identidade ou à qualidade 
essencial da pessoa a quem se refira a declaração de 
vontade, desde que tenha influído nesta de modo 
relevante; sendo de direito e não implicando recusa 
à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do 
negócio jurídico 
A) Todas as assertivas estão corretas 

B) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas 
C) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas 
D) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas 
 
54- Em relação ao Direito do Consumidor, analise as 
assertivas abaixo e assinale a alternativa correta: 
I – Para a execução da Política Nacional das 
Relações de Consumo, contará o poder público com 
os seguintes instrumentos, entre outros: 
manutenção de assistência jurídica, integral e 
gratuita para o consumidor carente; instituição de 
Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, 
no âmbito do Ministério Público. 
II – São direitos básicos do consumidor: a proteção 
da vida, saúde e segurança contra os riscos 
provocados por práticas no fornecimento de 
produtos e serviços considerados perigosos ou 
nocivos; a educação e divulgação sobre o consumo 
adequado dos produtos e serviços, asseguradas a 
liberdade de escolha e a igualdade nas 
contratações; a informação adequada e clara sobre 
os diferentes produtos e serviços, com especificação 
correta de quantidade, características, composição, 
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que 
apresentem. 
III – Os produtos e serviços colocados no mercado de  
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consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança 
dos consumidores, exceto os considerados normais e 
previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, 
obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, 
a dar as informações necessárias e adequadas a seu 
respeito. 
IV – A ignorância do fornecedor sobre os vícios de 
qualidade por inadequação dos produtos e serviços o 
exime de responsabilidade. 
A) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas 
B) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas 
C) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas 
D) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas 
 

55- Assinale a alternativa correta. Dispõe o Código 
Penal: 
I – A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei 
brasileira produz na espécie as mesmas 
consequências, pode ser homologada no Brasil para: 
obrigar o condenado à reparação do dano, a 
restituições e a outros efeitos civis; sujeitá-lo a 
medida de segurança. 
II – A superveniência de causa relativamente 
independente exclui a imputação quando, por si só, 
produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, 
imputam-se a quem os praticou. 
III – A omissão é penalmente relevante quando o 
omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O 
dever de agir incumbe a quem: tenha por lei obrigação 
de cuidado, proteção ou vigilância; de outra forma, 
assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; 
com seu comportamento anterior, criou o risco da 
ocorrência do resultado.  
IV – É isento de pena o agente que, por doença mental 
ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, 
era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente 
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento. A 
pena pode ser reduzida de um a dois quintos, se o 
agente, em virtude de perturbação de saúde mental 
ou por desenvolvimento mental incompleto ou 
retardado não era inteiramente capaz de entender o 
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo 
com esse entendimento. 
A) Todas as assertivas estão corretas 
B) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas 
C) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas 
D) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas 
 

 
 


