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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo para responder às questões 1 e 2. 
 
 

Atitude Suspeita 
 

Sempre me intriga a notícia de que alguém foi preso “em 

atitude suspeita”. É uma frase cheia de significados. Existiriam 

atitudes inocentes e atitudes duvidosas diante da vida e das 

coisas e qualquer um de nós estaria sujeito a, distraidamente, 

assumir uma atitude que dá cadeia! 

– Delegado, prendemos este cidadão em atitude suspeita. 

– Ah, um daqueles, é? Como era sua atitude? 

– Suspeita. 

– Compreendo. Bom trabalho, rapazes. E o que é que ele 

alega? 

– Diz que não estava fazendo nada e protestou contra a 

prisão. 

– Hmm. Suspeitíssimo. Se fosse inocente não teria medo 

de vir dar explicações. 

– Mas eu não tenho o que explicar! Sou inocente! 

– É o que todos dizem, meu caro. A sua situação é preta. 

Temos ordem de limpar a cidade de pessoas em atitudes 

suspeitas. 

– Mas eu só estava esperando o ônibus! 

– Ele fingia que estava esperando um ônibus, delegado. 

Foi o que despertou a nossa suspeita. 

– Ah! Aposto que não havia nem uma parada de ônibus 

por perto. Como é que ele explicou isso? 

– Havia uma parada sim, delegado. O que confirmou a 

nossa suspeita. Ele obviamente escolheu uma parada de ônibus 

para fingir que esperava o ônibus sem despertar suspeita. 

– E o cara-de-pau ainda se declara inocente! Quer dizer 

que passava ônibus, passava ônibus e ele ali fingindo que o 

próximo é que era o dele? A gente vê cada uma... 

– Não senhor, delegado. No primeiro ônibus que apareceu 

ele ia subir, mas nós agarramos ele primeiro. 

– Era o meu ônibus, o ônibus que eu pego todos os dias 

para ir pra casa! Sou inocente! 

– É a segunda vez que o senhor se declara inocente, o 

que é muito suspeito. Se é mesmo inocente, por que insistir 

tanto que é? 

– E se eu me declarar culpado, o senhor vai me 

considerar inocente? 

– Claro que não. Nenhum inocente se declara culpado, 

mas todo culpado se declara inocente. Se o senhor é tão 

inocente assim, por que estava tentando fugir? 

– Fugir, como? 

– Fugir no ônibus. Quando foi preso.  

– Mas eu não tentava fugir. Era o meu ônibus, o que eu 

tomo sempre! 

– Ora, meu amigo. O senhor pensa que alguém aqui é 

criança? O senhor estava fingindo que esperava um ônibus, em 

atitude suspeita, quando suspeitou destes dois agentes da lei 

ao seu lado. Tentou fugir e... 

– Foi isso mesmo. Isso mesmo! Tentei fugir deles.  

– Ah, uma confissão! 

– Porque eles estavam em atitude suspeita, como o 

delegado acaba de dizer. 

– O quê? Pense bem no que o senhor está dizendo. O 

senhor acusa estes dois agentes da lei de estarem em atitude 

suspeita? 

– Acuso. Estavam fingindo que esperavam um ônibus e na 

verdade estavam me vigiando. Suspeitei da atitude deles e 

tentei fugir! 

– Delegado... 

– Calem-se! A conversa agora é outra. Como é que vocês 

querem que o público nos respeite se nós também andamos por 

aí em atitude suspeita? Temos que dar o exemplo. O cidadão 

pode ir embora. Está solto. Quanto a vocês... 

– Delegado, com todo o respeito, achamos que esta 

atitude, mandando soltar um suspeito que confessou estar em 

atitude suspeita, é um pouco... 

– Um pouco? Um pouco? 

– Suspeita. 
 

Luís Fernando Veríssimo. Para gostar de ler.  
Volume 13 – Histórias Divertidas. 

 
 
1. De acordo com o texto, é correto afirmar que 
 

(A) o delegado suspeitou do homem que estava no 
ponto de ônibus a princípio e, depois, dos policiais 
que o abordaram. 

(B) o homem que estava no ponto, embora em atitude 
claramente suspeita, conseguiu se sobressair 
empurrando a responsabilidade para os policiais que 
o abordaram. 

(C) o homem, enquanto se declarava inocente, era 
considerado suspeito, mas quando mudou sua 
atitude, foi declarado inocente pelo delegado. 

(D) o delegado suspeitou dos policiais após o homem 
suspeito inicialmente contar sua versão da história, 
prendendo-os na delegacia. 
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2. Em relação ao texto, marque V para verdadeiro ou F para 
falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
(   ) O trecho “É a segunda vez que o senhor se declara 

inocente, o que é muito suspeito. Se é mesmo 
inocente, por que insistir tanto que é?” deixa claro 
que o suspeito não é inocente. 

(   ) O trecho “Não senhor, delegado. No primeiro ônibus 
que apareceu ele ia subir, mas nós agarramos ele 
primeiro.” deixa claro que os policiais estavam 
enganados sobre o suspeito. 

(   ) O trecho “Acuso. Estavam fingindo que esperavam 
um ônibus e na verdade estavam me vigiando. 
Suspeitei da atitude deles e tentei fugir!” deixa clara 
a manobra do suspeito de colocar a culpa nos 
policiais. 

 
(A) V/ F/ V 
(B) F/ V/ F 
(C) F/ F/ V 
(D) V/ V/ F 

 
 

3. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 
assinale a alternativa correta em relação à concordância 
verbal e nominal. 

 
(A) Segue anexo os editais de convocação. 
(B) Abre hoje as inscrições para o concurso de 

Araraquara. 
(C) O número de casos de Dengue, no país, está 

aumentando além do previsto. Haja visto os casos 
notificados no último verão. 

(D) Bastantes professores participaram da reunião. 
 

 
4. Em relação à ortografia, leia as orações abaixo e, em 

seguida, assinale a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas. 

 
1. Encheu a ti__ela de me__erica. 
2. Ouviam-se os co__ichos do outro lado da sala. 
3. Depois da chuva, vieram a en__urrada e a 

en__ente. 
4. Enquanto a__eitava a cortina, observava a 

pai__a__em.  
 

(A) g/ x/ ch/ x/ ch/ j/ s/ g 
(B) j/ ch/ x/ ch/ x/ g/ z/ j 
(C) g/ x/ x/ ch/ x/ g/ s/ j 
(D) j/ ch/ ch/ x/ x/ j/ z/ g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões 5 e 6. 
 

“Teu ponteiro enlouqueceu, enlouquecendo nossas horas.  
Que poderias ter feito de mais grave  
do que o ato sem continuação, o ato em si,  
o ato que não ousamos nem sabemos ousar  
porque depois dele não há nada?” 

 
Carlos Drummond de Andrade. 

 
5. Em relação ao trecho “Que poderias ter feito de mais 

grave [...]”, assinale a alternativa cujo verbo destacado 
encontra-se flexionado na mesma pessoa que “poderias”. 

 
(A) Eu gostaria de dois cafés, por favor. 
(B) Os alunos faltaram devido à greve. 
(C) Encontraste o dinheiro que havia perdido? 
(D) Nós íamos ao show, mas os ingressos estavam 

esgotados. 
 

 
6. De acordo com o trecho “[...] o ato que não ousamos nem 

sabemos ousar [...]”, assinale a alternativa cuja palavra 
destacada, no contexto em que está sendo empregada,  é 
sinônima “ousar”. 

 
(A) Não se atreveriam a enfrentar a empresa 

concorrente. 
(B) Sempre apostava dinheiro no jogo. 
(C) Submeteu-se a uma cirurgia na face. 
(D) Não sabia porque João se sujeitava a isso. 

 
 

7. Em relação aos substantivos coletivos, correlacione as 
colunas e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 
1. De lobos. (   ) Fato. 
2. De cabras. (   ) Alcateia. 
3. De bispos. (   ) Cáfila. 
4. De camelos. (   ) Concílio. 

 
(A) 1/ 2/ 3/ 4 
(B) 2/ 1/ 4/ 3 
(C) 4/ 1/ 2/ 3 
(D) 2/ 4/ 3/ 1 

 
 

8. De acordo com a oração “O juiz agiu favoravelmente ao 
réu.”, assinale a alternativa cujo termo destacado equivale 
sintaticamente a “ao réu”. 

 
(A) O assunto interessa ao aluno. 
(B) Entregou a correspondência ao morador. 
(C) O fumo é prejudicial à saúde. 
(D) Carlos gosta de Luciana. 
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9. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 
assinale a alternativa correta em relação à acentuação. 

 
(A) Cortou o mal pela raíz. 
(B) Pouco aconteceu neste ínterim. 
(C) Encomendou camafêu para o casamento. 
(D) Foi para Aracajú no feriado. 

 
 

10. Assinale a alternativa que apresenta erro de ortografia em 
relação ao contexto. 

 
(A) Faltei à aula porque estava doente. 
(B) O remédio não surtiu efeito. 
(C) O criminoso expiou caro seu crime. 
(D) O atleta infligiu a regra do jogo, sendo punido com 

cartão amarelo. 
 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
 
11. Luis é um fanático por informática e só expressa valores 

em numeração binária. Hoje, em uma conversa, Luis disse 
que está completando 110010 anos de idade, em 
numeração binária. Sendo assim, assinale a alternativa 
que apresenta a idade de Luis em numeração decimal. 

 
(A) 50 anos. 
(B) 49 anos. 
(C) 25 anos. 
(D) 24 anos. 

 
 

12. Assinale a alternativa que apresenta uma opção para 
limpar a lista de downloads do Microsoft Internet Explorer 
9. 

 

(A) Clicar em Ferramentas ( ), escolher a opção  
Gerenciar Complementos e clicar no botão Limpar 
Lista. 

(B) Clicar em Exibir Favoritos, Feeds e Histórico ( ), 
escolher a opção Downloads e clicar no botão 
Limpar Downloads. 

(C) Clicar em Exibir Favoritos, Feeds e Histórico ( ), 
escolher a opção Exibir Downloads e clicar no botão 
Excluir Arquivos. 

(D) Clicar em Ferramentas ( ), escolher a opção 
Exibir Downloads e clicar no botão Limpar Lista. 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. Em relação à janela de visualização de impressão do 
Microsoft Office Word 2007, analise as assertivas abaixo. 

 
I. Nessa janela, é possível alterar diretamente o 

tamanho das margens do documento. 
II. Nessa janela, é possível alterar diretamente as cores 

das fontes do documento. 
III. Nessa janela, é possível modificar o zoom em que o 

documento é visto. 
 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 
 

14. Em relação ao Microsoft Windows 7, analise as assertivas 
abaixo. 

 
I. No Microsoft Windows 7, é possível instalar apenas 

uma impressora. Qualquer nova impressora 
adicionada exclui a impressora anteriormente 
instalada. 

II. É possível adicionar uma nova impressora ao clicar 
em Iniciar e escolher a opção Dispositivos e 
Impressoras. 

III. É possível adicionar uma nova impressora ao entrar 
no Painel de Controle e acessar a opção Hardware e 
Sons. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 
(B) II apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 

 
 

15. Basta instalar um processador de múltiplos núcleos no 
computador e este passará a executar as instruções dos 
programas de forma paralela. Esta afirmativa está 

 
(A) correta, porque o processador é o único responsável 

pela execução em paralelo das instruções dos 
programas. 

(B) incorreta, porque é necessário também que o 
sistema operacional consiga dar suporte a 
operações com múltiplos núcleos. 

(C) correta, porque a placa mãe do computador irá 
adaptar-se ao novo tipo de processador e vai passar 
a trabalhar de forma paralela. 

(D) incorreta, porque é necessário também que o 
usuário defina, no momento da inicialização do 
computador, quantos núcleos ele deseja que sejam 
usados no processamento. 

 
 
 



 

5  Departamento Autônomo de Água e Esgotos – DAAE – 302 – Procurador Autárquico 
 
 

16. Assinale a alternativa que apresenta as possíveis opções 
de margens a serem utilizadas quando da impressão de 
uma página web utilizando o Google Chrome. 

 
(A) Padrão e Personalizado. 
(B) Máximo, Mínimo e Justificado. 
(C) Padrão, Nenhum, Mínimo e Personalizado. 
(D) Somente Personalizado. 

 
 

17. Em uma planilha do Microsoft Office Excel 2010, Marcos 
preencheu algumas células com dados da seguinte 
maneira: 
 

 
 
 Na célula B2 (célula selecionada na figura acima), Marcos 

escreveu a seguinte fórmula: “= A2 * A1”. Feito isso, ele 
selecionou novamente a célula B2, clicou e arrastou a alça 
de preenchimento, para copiar a fórmula para as células 
B3 e B4. Sendo assim, assinale a alternativa que 
apresenta os valores de B3 e B4, respectivamente, após a 
operação descrita. 

 
(A) 30 e 42. 
(B) 0 e 0. 
(C) 12 e 14. 
(D) 6 e 7. 

 
 

18. Utilizando a opção Pesquisar, depois de clicar no botão 
Iniciar do Microsoft Windows XP, é correto afirmar que 

 
(A) essa opção permite pesquisar tanto em arquivos ou 

pastas, quanto na Internet. 
(B) essa opção permite pesquisar somente em arquivos 

ou pastas. 
(C) essa opção permite pesquisar somente na Internet. 
(D) essa opção permite pesquisar somente em 

computadores que estejam conectados em redes 
locais. 

 
 

19. Assinale a alternativa que apresenta as opções de 
exibição do histórico das páginas web acessadas no 
Microsoft Internet Explorer 9. 

 
(A) Exibição por data e pela ordem de visita, somente. 
(B) Exibição por data, por site, por mais visitados, pela 

ordem de visita “hoje” e pesquisar histórico. 
(C) Exibição pela ordem de visita e pesquisar histórico, 

somente. 
(D) Exibição pela ordem de visita, somente. 

 
 
 

20. Em relação aos tipos de impressoras, analise as 
assertivas abaixo. 

 
I. A impressora do tipo jato de tinta é uma impressora 

que imprime sem impacto no papel. 
II. A impressora do tipo laser é uma impressora que 

pode ser encontrada para impressão em preto e 
branco e para impressão colorida. 

III. A impressora do tipo matricial é uma impressora que 
necessita que ocorra impacto com o papel. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
21. Assinale a alternativa que não corresponde a uma 

competência privativa do Presidente da República, 
conforme a Constituição Federal Brasileira. 

 
(A) Conceder indulto e comutar penas, com audiência, 

se necessário, dos órgãos instituídos em lei.  
(B) Nomear o Advogado-Geral da União.  
(C) Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 

atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.  

(D) Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o 
projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e as 
propostas de orçamentos previstas na Constituição 
Federal. 

 
 

22. Com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
acerca dos direitos e garantias fundamentais, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) As comissões parlamentares de inquérito são 

dotadas de poderes de investigação próprios das 
autoridades judiciais e, por isso, podem determinar 
interceptação telefônica do investigado.  

(B) Ninguém será privado de direitos por motivos de 
crença religiosa ou de convicção filosófica ou 
política, ainda que as invoque para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e se recuse a 
cumprir prestação alternativa fixada em lei.  

(C) As pesquisas com células-tronco embrionárias 
violam o direito à vida e o princípio da dignidade da 
pessoa humana.  

(D) A obrigatoriedade do visto de advogado para o 
registro de atos e contratos constitutivos de pessoas 
jurídicas não ofende os princípios constitucionais da 
isonomia e da liberdade associativa. 
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23. Conforme a Lei Federal nº. 4.320/64, que dispõe acerca 
das normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União e Estados, 
marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que 

a lei o estabeleça.  
(   ) Os créditos extraordinários serão abertos por 

decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato 
conhecimento ao Poder Legislativo.  

(   ) O empenho de despesa é o ato emanado de 
autoridade competente que cria para o Estado a 
obrigação de pagamento pendente ou não de 
implemento de condição. 

(   ) As cotas de receitas que uma entidade pública deva 
transferir a outra incluir-se-ão, como receita, no 
orçamento da entidade obrigada a transferência e, 
como despesa, no orçamento da que as deva 
receber. 

 
(A) V/ V/ V/ V 
(B) V/ F/ V/ F 
(C) V/ V/ V/ F 
(D) F/ F/ F/ F 

 
 

24. Assinale a alternativa que apresenta pessoa jurídica 
integrante da Administração Pública Indireta que, via de 
regra, não poderá ser acionada judicialmente perante a 
Justiça Federal. 

 
(A) Empresa pública federal.  
(B) Autarquia federal.  
(C) Sociedade de economia mista federal.  
(D) Fundação pública federal de direito público. 

 
 

25. A respeito da disciplina do Tribunal de Contas na 
legislação brasileira, analise as assertivas abaixo. 

 
I. Compete ao Tribunal de Contas da União apreciar, 

para fins de registro, a legalidade dos atos de 
admissão de pessoal, a qualquer título, na 
administração direta e indireta, incluídas as 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, 
inclusive as nomeações para cargo de provimento 
em comissão, bem como a das concessões de 
aposentadoria, reformas e pensões. 

II. Nos processos perante o Tribunal de Contas da 
União asseguram-se o contraditório e a ampla 
defesa quando da decisão puder resultar anulação 
ou revogação de ato administrativo que beneficie o 
interessado, excetuada a apreciação da legalidade 
do ato de concessão inicial de aposentadoria, 
reforma e pensão. 

III. As decisões do Tribunal de Contas da União de que 
resulte imputação de débito ou multa terão eficácia 
de título executivo. 

IV. O Tribunal de Contas da União encaminhará ao 
Congresso Nacional, trimestral e anualmente, o 
relatório de suas atividades. 

É correto o que se afirma em 
 

(A) III e IV, apenas. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) I, III e IV, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 

 
 

26. Acerca das disposições constitucionais sobre o regime 
jurídico dos servidores públicos, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
(A) A investidura em cargo ou emprego público, em 

regra, depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 
forma prevista em lei.  

(B) Ao servidor público civil é garantido o direito à livre-
associação sindical.  

(C) Os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário 
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 
Executivo.  

(D) A União, os Estados e o Distrito Federal manterão 
escolas de governo para a formação e 
aperfeiçoamento dos servidores públicos, 
constituindo-se a participação nos cursos um dos 
requisitos para a promoção na carreira, facultada, 
para isso, a celebração de convênios ou contratos 
entre os entes federados. 

 
 

27. Assinale a alternativa que apresenta a definição de sujeito 
absolutamente incapaz. 

 
(A) Os que, mesmo por causa transitória, não puderem 

exprimir sua vontade.  
(B) Os ébrios habituais. 
(C) Os excepcionais sem desenvolvimento mental 

completo.  
(D) Os pródigos.  

 
 

28. Assinale a alternativa que apresenta tributo que pode ser 
criado por meio de lei ordinária. 

 
(A) Empréstimo compulsório.  
(B) Imposto sobre grandes fortunas.  
(C) Imposto residual.  
(D) Imposto sobre produtos industrializados. 
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29. Acerca da cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda 
Pública, analise as assertivas abaixo. 

 
I. A inscrição em Dívida Ativa da Fazenda Pública feita 

por órgão competente para apurar a liquidez e 
certeza do crédito suspende a prescrição, para todos 
os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a 
distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes 
de findo aquele prazo.  

II. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de 
Dívida Ativa poderá ser emendada, mas isso não 
assegura devolução do prazo para embargos ao 
executado.  

III. A Dívida Ativa regularmente inscrita goza de 
presunção de certeza e liquidez absoluta.  

IV. Na execução fiscal, qualquer intimação ao 
representante judicial da Fazenda Pública será feita 
pessoalmente. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) II, apenas. 
(B) I, II e IV, apenas. 
(C) I e IV, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 

 
 

30. Acerca das disposições legais sobre a petição inicial da 
execução de dívida ativa da Fazenda Pública, assinale a 
alternativa incorreta. 

 
(A) A petição inicial será instruída com a Certidão da 

Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se 
estivesse transcrita.  

(B) A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento 
de custas e emolumentos.  

(C) O valor da causa será o da dívida constante da 
certidão, com os encargos legais.  

(D) A produção de provas pela Fazenda Pública é 
dependente de requerimento imprescindível na 
petição inicial.  

 
 

31. Assinale a alternativa que apresenta hipótese de extinção 
do crédito tributário. 

 
(A) Moratória.  
(B) Concessão de medida liminar em mandado de 

segurança.  
(C) Depósito do seu montante integral.  
(D) Compensação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. A respeito das normas gerais de Direito Tributário, analise 
as assertivas abaixo. 

 
I. A atividade de cobrança de tributo admite 

observância dos critérios de oportunidade e 
conveniência.  

II. A destinação legal do produto da arrecadação dos 
tributos é critério relevante para determinar a 
natureza jurídica específica destes.  

III. A contribuição de melhoria é tributo que somente 
pode ser cobrado pelos municípios.  

IV. O limite total para cobrança da contribuição de 
melhoria é a despesa realizada com a obra pública 
de que decorra valorização imobiliária, enquanto que 
o limite individual é o acréscimo de valor que da obra 
resultar para cada imóvel.  

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I, II, III e IV. 
(B) II e IV, apenas. 
(C) IV, apenas. 
(D) I, II e III, apenas. 

 
 

33. No tocante ao fomento do esporte, turismo e lazer previsto 
na Lei Orgânica do município de Araraquara, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) O Município incentivará as práticas esportivas 

formais, mas fica proibido incentivar qualquer prática 
esportiva não formal.  

(B) Ao município é permitido subvencionar entidades 
desportivas profissionais.  

(C) As atividades esportivas não poderão ser 
desenvolvidas de forma articulada com as atividades 
culturais, visando à implantação e ao 
desenvolvimento do turismo local. 

(D) O Município, no que se refere a esporte, turismo e 
lazer, terá como prioridades na aplicação de 
recursos financeiros as práticas excursionistas.  

 
 

34. Acerca da disciplina das pessoas naturais no Código Civil 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) A pessoa natural ou física começa sua existência 

com o nascimento com vida, embora a lei não ponha 
a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. 

(B) Os direitos de personalidade têm aplicabilidade 
restrita às pessoas naturais, não se aplicando às 
pessoas jurídicas. 

(C) O Código Civil não permite a declaração judicial de 
morte presumida sem decretação de ausência. 

(D) Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na 
ordem civil. 
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35. Sobre a disciplina da prescrição e decadência no Código, 
analise as assertivas abaixo. 

 
I. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores 

solidários, só aproveitam os outros se a obrigação 
for indivisível.  

II. Não corre a prescrição contra os ausentes do País 
em serviço público da União, dos Estados ou dos 
Municípios.  

III. A interrupção da prescrição, que somente poderá 
ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz que 
ordenar a citação, se o interessado a promover no 
prazo e na forma da lei processual, salvo se o juízo 
é incompetente, caso em que não haverá 
interrupção da prescrição.  

IV. A prescrição pode ser interrompida por qualquer 
interessado.  

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I e II, apenas. 
(B) I, II e IV, apenas. 
(C) III e IV,. apenas. 
(D) II, III e IV, apenas. 

 
 

36. Acerca das pessoas jurídicas, conforme disciplinado no 
Código Civil, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. 
(B) As fundações são pessoas jurídicas de direito 

privado. 
(C) As organizações religiosas são pessoas jurídicas de 

direito privado. 
(D) As associações são pessoas jurídicas de direito 

privado que se constituem pela união de pessoas 
para fins econômicos. 

 
 

37. Conforme a disciplina do domicílio das pessoas jurídicas e 
naturais no Código Civil, analise as assertivas abaixo. 

 
I. O domicílio da União é o Distrito Federal.  
II. O domicílio da pessoa natural quanto à profissão é o 

lugar onde esta é exercida.  
III. A pessoa que não tenha residência habitual não 

possui domicílio.  
IV. Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor 

público, o marítimo e o preso.  
 

É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III, apenas.  
(B) III, apenas. 
(C) I, II e IV, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
 
 

38. Conforme a Lei Complementar Municipal nº. 812/11, as 
placas, painéis ou quaisquer outras peças publicitárias 
relativas à compra e venda de imóveis do Município de 
Araraquara deverão conter, obrigatoriamente, exceto 

 
(A) nome do corretor de imóveis.  
(B) telefone do corretor de imóveis.  
(C) número de inscrição no Conselho Regional dos 

Corretores de Imóveis da 2ª região – Creci/SP.  
(D) domicílio do corretor de imóveis responsável pela 

intermediação. 
 

 
39. Conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos do 

município de Araraquara, o servidor nomeado em caráter 
efetivo, concursado ou não, fica sujeito ao estágio 
probatório pelo prazo de 

 
(A) 2 (dois) anos. 
(B) 3 (três) anos. 
(C) 6 (seis) meses. 
(D) 12 (doze) meses. 

 
 

40. Sobre a Lei Municipal nº. 11.041/61 que regulamenta as 
instalações de água e esgoto no município de Araraquara, 
analise as assertivas abaixo. 

 
I. A inspeção das instalações prediais será feita a 

pedido do morador ou proprietário.  
II. Os moradores poderão pedir inspeção das 

instalações de esgotos, desde que suspeitem da 
existência de qualquer defeito, pagando o custo do 
serviço. 

III. Sempre que houver comprometimento da segurança 
e salubridade pública, serão comunicadas à 
repartição competente as irregularidades 
encontradas nos prédios em serviços que escapem 
à alçada da Diretoria de Obras e Serviços Públicos.  

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I e II, apenas. 
(B) III, apenas.  
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III.  
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