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NÍVEL SUPERIOR: Advogado 
 

 

 
Instruções 
___________________________________________ 
 

Para fazer a prova você usará: 
 

■ este caderno de prova; 
■ um cartão-resposta que contém o seu nome, 

número de inscrição e espaço para sua 
assinatura. 

 

Verifique, no caderno de prova, se: 
 

■ o caderno se refere ao cargo a que o candidato 
se inscreveu; 

■ faltam folhas e a sequência das questões está 
correta; 

■ há imperfeições gráficas que possam causar 
dúvidas. 

 

 
 

 
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer 
irregularidade. 
 

  
Atenção! 
___________________________________________ 
 

■ Não é permitido qualquer tipo de consulta durante 
a realização da prova. 

■ Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) 
alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). 
Apenas uma delas constitui a resposta correta em 
relação ao enunciado da questão. 

■ A interpretação das questões é parte integrante da 
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. 

■ Não destaque folhas da prova. 
■ Você somente poderá entregar sua prova após 60 

(sessenta) minutos do início. 
■ Os três últimos candidatos somente poderão 

retirar-se da sala simultaneamente. 
■ Ao se retirar da sala não leve consigo nenhum 

material de prova, exceto o quadro para 
conferência de gabarito. 

 

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de 
prova completo e o cartão-resposta devidamente 
preenchido e assinado. 
 

 

 

Realização: 
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Português                                                                                                              (10 questões) 
 
 
 
Texto  
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Desde que as indústrias se instalaram na capital paulista e passaram a depositar 

seus dejetos nos rios, o Pinheiros e o Tietê foram abandonados por moradores (e 
nadadores), tornando-se um símbolo da sujeira e da degradação. A cidade perdeu de 
vez, em 1963, os maiores parques aquáticos de que se tem notícia, quando o Tietê 
sediou sua última competição de remo. “Já a natação foi proibida cerca de 20 anos 
antes, quando atletas passaram a contrair tifo e doenças típicas da sujeira”.[...]  

Mudaram o curso do Tietê, assim como ele e outros rios já mudaram o rumo da 
vida de muita gente. Como dizia o escritor Euclides da Cunha, o rio é a estrada para 
toda a vida. O artista visual Arthur Omar passou a ter outra visão de mundo depois 
que caiu acidentalmente no rio Amazonas e quase morreu afogado. “Acredito que 
estou lá até hoje, uma pequena parte, vivendo uma vida própria, num rio particular. O 
rio é meu. Eu defendo esse rio, não porque ele seja um patrimônio da humanidade ou 
porque esteja ameaçado pela cobiça internacional, mas porque ele me pertence. Ele 
é totalmente meu porque quando estive nele aprendi a não querer ter absolutamente 
nada”, relata. “O fluxo não sou eu. Eu é que entro no fluxo.” 

Em São Paulo, os rios procuram um dono. Numa tentativa de reconciliá-los com 
a cidade, foi inaugurada, recentemente, uma ciclovia de 14 quilômetros que percorre 
parte da marginal do rio Pinheiros. Mas as águas que estão ao lado de quem pedala 
continuam um esgoto a céu aberto – tanto que o cheiro insuportável muitas vezes 
inviabiliza o passeio. Uma pesquisa recente apontou que a poluição no Tietê, por 
exemplo, está pior do que há 18 anos. 

Os rios são marcos nas fundações das cidades. Eles trazem a água, os peixes, 
os alimentos, portanto, a vida. Por isso, as aglomerações humanas partem deles. 
Sabe-se que o desenvolvimento da agricultura irrigada nas planícies dos grandes rios 
foi fator econômico decisivo na fundação das primeiras cidades, nos vales dos rios 
Nilo (Egito), Tigre e Eufrates (Mesopotâmia) e Indo (Índia).  

 

In Vida Simples, junho 2012, ed. 119, p. 44. 
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Questão 01 
 
Analise as proposições em relação ao Texto, e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa. 
 
(  ) Pressuposto é a informação não dita, mas detectada pelo interlocutor. Ao relatar “Já a 

natação foi proibida cerca de 20 anos antes” (linhas 5 e 6) o autor confirma, por meio de 
um pressuposto, que o rio Tietê já fora um rio de águas límpidas, sem poluição. 

(  ) O rio Tietê foi contaminado devido às competições de natação que traziam atletas 
portadores de tifo e outras doenças infectocontagiosas. 

(  ) Da leitura do período “outros rios já mudaram o rumo da vida de muita gente” (linhas 7 e 
8) infere-se que os rios beneficiam o homem. 

(  ) O rio Tietê é considerado “um patrimônio da humanidade” (linha 12) porque se localiza na 
maior capital brasileira e por ser o maior em extensão. 

(  ) No período “e passaram a depositar seus dejetos nos rios” (linhas 1 e 2), as expressões 
destacadas são classificadas, na sintaxe, como objeto direto e objeto indireto, 
sequencialmente. 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo. 
 
A.  (   )  V – V – V – F – F  
B.  (   )  V – F – V – F – F  
C.  (   )  F – V – F – F – V  
D.  (   )  F – F – V – F – F  
E.  (   )  V – V – F– V – V  
 
 
Questão 02 
 
Em relação ao Texto, assinale a alternativa incorreta. 
 
A.  (   )  Em “O rio é meu” (linhas 11 e 12) e Então eu rio a valer quando ouço suas piadas, as 

palavras destacadas são consideradas vocábulos homônimos, pois têm a mesma 
grafia e pronúncia, mas sentidos diferentes. 

B.  (   )  A leitura do período “porque esteja ameaçado pela cobiça internacional” (linha 13) leva 
o leitor a inferir que há interferência de uma política externa para o domínio da cidade 
de São Paulo. 

C.  (   )  Na oração “mudaram o curso do Tietê” (linha 7), o sujeito classifica-se como 
indeterminado. 

D.  (   )  Na linguística textual, anáfora é um artifício que consiste em repetir um elemento 
anteriormente expresso no texto. Em “Ele é totalmente meu porque quando estive nele 
aprendi” (linhas 13 e 14) os termos destacados constituem elementos anafóricos.  

E.  (   )  A ideia contida na expressão “símbolo da sujeira e da degradação” (linha 3) remete à 
poluição dos rios Tietê e Pinheiros. 
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Questão 03 
 
Analise as proposições em relação ao Texto. 
 
I. A palavra “ele” (linha 7) é classificada, morfologicamente, como pronome pessoal do caso 

reto, exercendo, também, a função de um pronome substantivo. 
II. Em “foi inaugurada, recentemente, uma ciclovia de 14 quilômetros” (linha 17) se a 

expressão destacada for substituída por um parque, a concordância nominal é mantida, 
seguindo-se as normas da língua padrão culta. 

III. Em “os rios procuram um dono” (linha 16) há um caso de personificação. 
IV. A expressão “a céu aberto” (linha 19) pode ser substituída por céu amplo, sem nuvens sem 

que ocorra prejuízo ao sentido do texto.  
V. No período “Mas as águas que estão ao lado de quem pedala continuam um esgoto a céu 

aberto” (linhas 18 e 19) as palavras destacadas são classificadas, na morfologia, como  
conjunção adversativa, pronome relativo, pronome indefinido, preposição, 
sequencialmente. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
B.  (   )  Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
C.  (   )  Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras. 
D.  (   )  Somente as afirmativas II e V são verdadeiras. 
E.  (   )  Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
 
Questão 04 
 
Assinale a alternativa incorreta em relação ao Texto. 
 
A.  (   )  Da leitura do período “Os rios são marcos nas fundações das cidades” (linha 22) infere-

se que os rios foram fundamentais para o desenvolvimento das cidades, em especial, 
as que ficam às margens dos rios. 

B.  (   )  Em “está pior do que há 18 anos” (linha 21) se o verbo destacado for substituído pela 
palavra a, e acrescentar-se a palavra atrás no final da oração, ainda assim o sentido da 
oração, no texto, é mantido. 

C.  (   )  Da leitura do texto depreende-se que embora os rios sejam, em algumas regiões, meio 
de subsistência para o homem, ainda assim, ele continua poluindo-os. 

D.  (   )  Nos vocábulos “indústrias” (linha 1), “notícia” (linha 4), “própria” (linha 11), “Índia” (linha 
26) e “águas” (linha 18) o acento gráfico usado para marcar a sílaba tônica é justificado 
pela mesma regra, no entanto a palavra “planícies” (linha 24) é uma exceção à regra. 

E.  (   )  No período “Em São Paulo, os rios procuram um dono” (linha 16), se a expressão 
destacada for deslocada para o final da oração, a correção gramatical e a coerência do 
texto são mantidas. 
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Questão 05 
 

Analise as proposições em relação ao Texto. 
 

I. No período “Mas as águas que estão ao lado de quem pedala continuam um esgoto a céu 
aberto” (linhas 18 e 19) os verbos destacados são verbos de ligação. 

II. Em “o Pinheiros e o Tietê foram abandonados por moradores” (linha 2) a expressão 
destacada é classificada, sintaticamente, como agente da passiva.    

III. Na oração “o Pinheiros e o Tietê foram abandonados” (linha 2) há uma figura de linguagem 
denominada elipse. 

IV. As palavras “nele” (linha 14) e “deles” (linha 23) são importantes para a coesão textual, 
pois retomam o referente rio(s). 

V. Da leitura do período “Eles trazem a água, os peixes, os alimentos, portanto, a vida” (linhas 
22 e 23) infere-se que o rio representa uma dádiva para o homem. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

A.  (   )  Somente as afirmativas II, III, IV e V são verdadeiras. 
B.  (   )  Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
C.  (   )  Somente as afirmativas II e V são verdadeiras. 
D.  (   )  Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras. 
E.  (   )  Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
 

Questão 06 
 

Assinale a alternativa correta em relação à sintaxe das palavras destacadas, sequencialmente, 
no período “Em São Paulo, os rios procuram um dono” (linha 16). 
 

A.  (   )  adjunto adverbial de lugar, adjunto adnominal, núcleo do sujeito, objeto indireto 
B.  (   )  adjunto adnominal, adjunto adnominal, predicativo do sujeito, objeto indireto 
C.  (   )  adjunto adnominal, adjunto adnominal, núcleo do sujeito, objeto direto 
D.  (   )  sujeito, adjunto adnominal, predicativo do sujeito, objeto indireto 
E.  (   )  adjunto adverbial de lugar, adjunto adnominal, núcleo do sujeito, objeto direto 
 
 

Questão 07 
 

Assinale a alternativa correta em relação ao Texto. 
 

A.  (   )  Em “Já a natação foi proibida” (linha 5) se o artigo for excluído da oração, ainda assim 
a concordância nominal segue os padrões da norma culta. 

B.  (   )  Em “O fluxo não sou eu. Eu é que entro no fluxo.” (linha 15) constata-se uma 
linguagem denotativa. 

C.  (   )  Em relação à pontuação, os parênteses (linhas 2 e 3) podem ser substituídos por 
travessões, sem prejuízo de sentido no texto. 

D.  (   )  No período “Eu defendo esse rio, não porque ele seja um patrimônio da humanidade, 
ou porque esteja ameaçado pela cobiça internacional, mas porque ele me pertence” 
(linhas 12 e 13) as palavras destacadas têm a mesma classificação morfológica, e 
classificam orações subordinadas. 

E.  (   )  A leitura do período “Como dizia o escritor Euclides da Cunha, o rio é a estrada para 
toda a vida” (linhas 8 e 9) leva o leitor a inferir que o homem urbano sempre seguirá o 
curso do rio. 
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Questão 08 
 
Por colocação pronominal entende-se o estudo do posicionamento do pronome oblíquo na 
frase, em relação ao verbo.  
 
Analise as proposições em relação à colocação pronominal e coloque (1) para Próclise e (2) 
para Ênclise. 
 
(  ) “tornando-se um símbolo da sujeira e da degradação” (linha 3) 
(  ) “Desde que as indústrias se instalaram na capital paulista” (linha 1) 
(  ) “mas porque ele me pertence” (linha 13) 
(  ) “Numa tentativa de reconciliá-los” (linha 16) 
(  ) “Sabe-se que o desenvolvimento da agricultura irrigada nas planícies dos grandes rios” 

(linha 24) 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo. 
 
A.  (   )  1 – 2 – 2 – 1 – 2 
B.  (   )  1 – 1 – 2 – 1 – 2  
C.  (   )  2 – 1 – 1 – 2 – 2  
D.  (   )  2 – 2 – 1 – 1 – 1  
E.  (   )  2 – 1 – 2 – 1 – 2 
 
 
Questão 09 
 
Assinale a alternativa em que a substituição da conjunção destacada em “Eles trazem a água, 
os peixes, os alimentos, portanto, a vida” (linhas 22 e 23) não modifica o sentido da oração. 
 
A.  (   )  por conseguinte      
B.  (   )  conforme             
C.  (   )  uma vez que 
D.  (   )  à medida que                      
E.  (   )  se bem que 
 
 
Questão 10 
 
Assinale a alternativa que apresenta a mesma classificação sintática que a oração destacada 
no período “Acredito que estou lá até hoje” (linhas 10 e 11). 
 
A.  (   )  Ficou resolvido que a poluição será exterminada. 
B.  (   )  A verdade é que ele era muito infeliz.  
C.  (   )  Tenho um plano: que você volte para o seu trabalho. 
D.  (   )  Eles avisaram que retornariam logo. 
E.  (   )  Sabe-se que o homem é o animal mais poluidor do planeta. 
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Conhecimentos Gerais                                      (10 questões) 
 
 
 
Questão 11 
 
Recentemente o Brasil vive um importante momento de sua história, da consolidação da 
democracia e das instituições e de transformação da cultura política brasileira. Paradoxalmente 
esta “oportunidade histórica” chega até nós como um escândalo de corrupção – “O Mensalão”. 
A este respeito é apropriado afirmar. 
 
A.  (   )  O “mensalão” é um suposto esquema de desvio de verbas para remessas ilegais ao 

exterior por parlamentares; coube ao Supremo Tribunal de Justiça julgar os réus 
envolvidos; representa uma oportunidade para exacerbar a impunidade. 

B.  (   )  O “mensalão” é um suposto esquema de desvio de verbas para a compra de votos de 
parlamentares; coube ao Supremo Tribunal Federal julgar os réus envolvidos; 
representa uma oportunidade para mitigar a impunidade. 

C.  (   )  O “mensalão” é um suposto esquema de desvio de verbas para a compra de cargos 
parlamentares; coube ao Supremo Tribunal Federal julgar os réus envolvidos; 
representa uma oportunidade para acabar com a impunidade. 

D.  (   )  O “mensalão” é um suposto esquema de desvio de verbas para o “caixa dois” de 
parlamentares; coube ao Supremo Tribunal Justiça julgar os réus envolvidos; 
representa uma oportunidade para propalar a impunidade. 

E.  (   )  O “mensalão” é um suposto esquema de desvios de verbas para contas pessoais de 
funcionários públicos; coube a opinião popular julgar os envolvidos; representa uma 
oportunidade de passar o Brasil a limpo. 

 
 
Questão 12 
 
A sociedade contemporânea vivenciou ao longo do século XX e neste início do século XXI 
eventos significativos que marcaram a história e a cultura da humanidade. Episódios como a 
bomba atômica, o ataque ao WTC, a chegada do homem à lua, a quebra da Bolsa de NY, a 
queda do muro de Berlim, a revolução cubana; a revolução chinesa, o naufrágio do Titanic são 
exemplos que marcaram a sociedade contemporânea. Se tais acontecimentos forem datados, 
na sequência em que foram aqui apresentados, a alternativa correta é: 
 
A.  (   )  1945; 2001; 1969; 1929; 1989; 1959; 1949; 1912 
B.  (   )  1944; 2002; 1970; 1929; 1991; 1961; 1959; 1912 
C.  (   )  1945; 2001; 1968; 1939; 1990; 1960; 1849; 1913 
D.  (   )  1944; 2001; 1969; 1928; 1989; 1959; 1919; 1911 
E.  (   )  1946; 2002; 1971; 1931; 1992; 1962; 1932; 1914 
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Questão 13 
 
As economias nacionais contemporâneas têm experimentado uma série de transformações 
importantes, seja pela diferenciação crescente das sociedades e sistemas produtivos, seja pelo 
enfrentamento de crises graves ou transformações estruturais relativamente rápidas como 
zonas de unificação econômica, como Mercosul ou zona do Euro. Entre as características 
desta nova economia destacam-se: 
 
A.  (   )  predomínio crescente da tecnologia capitalista; superação do centralismo gerencial 

(em busca de mercados e resultados); valorização dos capitais físico, patrimonial, de 
investimentos e tecnológico; maior fluidez das fronteiras entre direção e gerência. 

B.  (   )  predomínio crescente da tecnologia de sistemas; superação do gerencialismo clássico 
(em busca de inovação e comunicação); valorização dos capitais culturais, patrimonial, 
intelectual e físico; maior fluidez das fronteiras entre gestão e governança. 

C.  (   )  predomínio crescente da tecnologia de sistemas; superação do taylorismo clássico (em 
busca de gestão e flexibilidade); valorização dos capitais internacionais, 
transnacionais, corporativos e abertos; maior fluidez das fronteiras entre empresa e 
sociedade. 

D.  (   )  predomínio crescente das tecnologias sociais, superação da estagnação social (em 
busca de redistribuição de renda); valorizando as cidades e o campo; maior fluidez nas 
fronteiras entre ricos e pobres. 

E.  (   )  predomínio crescente da tecnologia da informação; superação do gigantismo gerencial 
(em busca da adaptabilidade e flexibilidade); valorização dos capitais humano, social, 
intelectual e natural; maior fluidez das fronteiras entre público e privado. 

 
 
Questão 14 
 
A União Nacional dos Dirigentes Municipais em Educação (Undime) foi criada em 10 de 
outubro de 1986. Em seu próprio site a Undime assevera: “Quando o tema é educação pública 
desenvolvida pelos municípios brasileiros, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação (Undime) está sempre presente. Seja educação infantil, de jovens e adultos, 
alfabetização ou na educação para a paz. (...) Por meio da Undime, as secretarias municipais 
de educação podem estabelecer redes solidárias de troca de informações e experiências. 
Dessa forma, a Undime proporciona aos seus representantes a oportunidade de integrações 
regional e nacional.” Assinale a alternativa que caracteriza a missão da Undime. 
 
A.  (   )  Congregar, capacitar e integrar os dirigentes municipais de educação para construir e 

defender a educação nacional com qualidade técnica. 
B.  (   )  Articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais de educação para construir e 

defender a educação pública com qualidade social. 
C.  (   )  Associar, incentivar e formar os dirigentes municipais de educação para construir e 

defender a educação profissional com qualidade de conteúdos. 
D.  (   )  Associar, auxiliar e treinar os dirigentes municipais de educação para construir e 

defender a educação plena com qualidade cidadã. 
E.  (   )  Confrontar, criticar e questionar os pais e professores para construir uma participação 

popular ativa na educação básica. 
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Questão 15 
 
A chamada “corrida espacial” marcou a tecnologia do século XX e foi em certo sentido um 
reflexo da Guerra Fria. Com o arrefecimento do conflito, sentiu-se igualmente uma atenuação 
do ímpeto da navegação espacial. Ainda assim, a exploração do chamado “planeta vermelho” 
envolveu algumas missões importantes. São elas: 
 
A.  (   )  Apolo, Soyus, Hubble, Oportunity. 
B.  (   )  Apolo, Skylab, Discovery, Mars Odissey. 
C.  (   )  Mars, Soyus, Galileu, Mars Explorer. 
D.  (   )  Mariner, Skylab, Hubble, Viking. 
E.  (   )  Mariner, Mars, Viking, Curiosity. 
 
 
Questão 16 
 
O Brasil é um país de dimensões continentais e imensas reservas naturais. O crescimento 
populacional e o desenvolvimento econômico tem aumentado a demanda por energia. A 
energia elétrica é considerada limpa desde que gerada por fontes não poluentes. No mundo de 
hoje, a principal fonte geradora de energia elétrica é: 
 
A.  (   )  usinas nucleares. 
B.  (   )  hidroelétricas associadas a rios e represas. 
C.  (   )  termoelétricas movidas a carvão. 
D.  (   )  usinas dieselelétricas. 
E.  (   )  usinas eólicas. 
 
 
Questão 17 
 
Dados do Ministério da Saúde revelam uma modificação nos tipos de doenças que mais matam 
no Brasil. Da primeira metade do século XX para o início do século XXI, houve uma mudança 
nas causas de morte mais frequentes no Brasil na década de 1930 as doenças mais letais, no 
Brasil, eram: 
 
A.  (   )  virais (gripe e tuberculose), enquanto hoje ainda são virais, mas com outros agentes 

(Aids, H1N1). 
B.  (   )  do aparelho circulatório (dadas as condições de então), enquanto hoje são as doenças 

do sistema nervoso (em função do estresse contemporâneo). 
C.  (   )  hereditárias (dadas as condições de então), enquanto hoje são as doenças virais (em 

função do comportamento contemporâneo). 
D.  (   )  infecciosas e parasitárias (dadas as condições de então), enquanto hoje são as 

doenças do aparelho circulatório (em função do estresse contemporâneo). 
E.  (   )  infecciosas e parasitárias (dadas as condições de então), enquanto hoje são as virais 

(em função do comportamento contemporâneo). 
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Questão 18 
 
As revoluções sociopolíticas burguesas (Revolução Inglesa, Revolução Francesa, Unificação 
Alemã, etc.) foram embaladas pelos ideais iluministas e pelos avanços do pensamento 
científico. Este mesmo ideário de transformação social e política foi propulsor da independência 
dos Estados Unidos (1776). Quanto a este episódio é correto afirmar. 
 
A.  (   )  Os ingleses apoiaram a independência americana, mas a Estátua da Liberdade é obra 

norte-americana. 
B.  (   )  Grande parte dos ingleses apoiou a independência americana, mas a Estátua da 

Liberdade é obra norte-americana. 
C.  (   )  Os franceses só apoiaram os americanos após a Revolução Francesa, mas a Estátua 

da Liberdade é obra norte-americana. 
D.  (   )  O Rei Luís XVI ajudou financeiramente George Washington, e a França deu a Estátua 

da Liberdade aos Estados Unidos. 
E.  (   )  Os franceses nunca apoiaram os americanos, mas lhes deram de presente a Estátua 

da Liberdade. 
 
 
Questão 19 
 
O conceito de responsabilidade social tem sido muito discutido atualmente. Contudo, por 
vezes, há certa confusão na sua conceituação. Sabe-se que a responsabilidade social não 
pode ser apenas um gesto de caridade dirigido aos mais pobres. 
 
Autores atuais, como Ferrell, Fraedrich, Ferrell (2001) em seu Ética empresarial, por exemplo, 
procuram definir a responsabilidade social como sendo a soma de outras responsabilidades. 
Responsabilidade social compreende: 
 

A.  (   )  responsabilidades econômicas, responsabilidades legais, responsabilidades éticas e 
filantropia. 

B.  (   )  responsabilidades civis, responsabilidades morais, responsabilidades políticas e 
consciência social. 

C.  (   )  responsabilidades políticas, responsabilidades éticas, responsabilidades civis e justiça 
social. 

D.  (   )  responsabilidades civis, responsabilidades legais, responsabilidades éticas e ações 
sociais positivas. 

E.  (   )  responsabilidades individuais, responsabilidades sociais, responsabilidades legais e 
ações sociais positivas. 
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Questão 20 
 
Para onde vamos? Esta foi a pergunta fundamental feita desde finais da década de 1960, 
diante da observação de que uma evolução sem limites em nome do progresso, traria 
consequências devastadoras. A partir daí as preocupações ambientais e sociais resultam na 
conclusão de que era preciso pensar o desenvolvimento de maneira sustentável. O termo 
Desenvolvimento sustentável, descrito no Relatório de Brundtland (1987), reflete a ideia de que 
“O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem 
comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem suas próprias 
necessidades.” Diversos eventos de ordem mundial foram realizados visando a uma 
comunicação entre países para juntos pensar o desenvolvimento sustentável.  Os eventos mais 
importantes em ordem cronológica crescente foram:  
 
 

A. (   ) – Conferência Proteção Ambiental do Tratado da Antártica, que culminou no 
protocolo de Kyoto; 

  – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, também 
conhecida como Conferência de Estocolmo; 

  – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(CNUMAD), também conhecida como ECO-92; e 

  – Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), 
conhecida também como Rio+20. 

    
B. (   ) – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, também 

conhecida como Conferência de Estocolmo; 
  – Convenção de Viena para Proteção da Camada de Ozônio; 
  – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), também conhecida como ECO-92; e 
  – Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), 

conhecida também como Rio+20. 
    
C. (   ) – Conferência Internacional do crescimento econômico e ambiental, que culminou 

no protocolo de Kyoto; 
  – Conferência Internacional da Cúpula da Terra, também conhecida como ECO-92 

e ocorreu em Madri; 
  – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano também 

conhecida como Conferência de Estocolmo; e 
  – Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), 

conhecida também como Rio+20 e ocorreu no Rio de Janeiro. 
    
D. (   ) – Convenção de Viena para Proteção da Camada de Ozônio; 
  – Conferência Internacional do crescimento econômico e ambiental, que culminou 

no protocolo de Estocolmo; 
  – Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), 

conhecida também como Rio+20 e ocorreu no Rio de Janeiro; e 
  – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), também conhecida como ECO-92. 
    
E. (   ) – Convenção de Bruxelas para Proteção da Camada atmosférica; 
  – Conferência Internacional do crescimento social e político, que culminou no 

protocolo de Viena; 
  – Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), 

conhecida também como Rio+20 e ocorreu no Rio de Janeiro; e 
  – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), também conhecida como ECO-92. 
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Conhecimentos Específicos                                                  (20 questões) 
 
 
 
Questão 21 
 
A Constituição da República Federativa do Brasil elencou, em seus direitos sociais, direitos 
trabalhistas a empregados urbanos e rurais, tais como: 
 
A.  (   )  jornada de trabalho limitada a oito horas diárias e quarenta e oito horas semanais, 

licença maternidade de 120 dias a todas gestantes, salário mínimo nacionalmente 
unificado, licença paternidade. 

B.  (   )  jornada de trabalho limitada a quarenta e quatro horas semanais; aviso prévio de 30 
dias, FGTS, férias proporcionais de no mínimo 30 dias. 

C.  (   )  jornada de trabalho limitada a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, 
licença maternidade de 180 dias a todas gestantes, salário mínimo regional, licença 
paternidade. 

D.  (   )  jornada de trabalho limitada a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, 
13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional, aviso prévio proporcional ao tempo 
de serviço sendo no mínimo de 30 dias, FGTS. 

E.  (   )  jornada de trabalho limitada a quarenta e quatro horas semanais, possibilitada a 
compensação irrestrita das horas extras praticadas diariamente, adicional noturno, 
férias de 30 dias, salário mínimo regional. 

 
 
Questão 22 
 
São exemplos de atos administrativos: 
 
A.  (   )  atos punitivos: multa, interdição de atividade, destruição de coisas, despachos, ordens 

de serviço. 
B.  (   )  atos ordinários: instruções, circulares, avisos, portarias, ordens de serviço, 

provimentos, ofícios, despachos, licenças. 
C.  (   )  atos negociais: licença, autorização, permissão, aprovação, admissão, visto, 

homologação, dispensa, renúncia, protocolo administrativo, interdição de atividades. 
D.  (   )  atos normativos: decretos, regulamentos, instruções normativas, regimentos, 

resoluções, deliberações. 
E.  (   )  atos enunciativos: certidões, atestados, pareceres, licenças. 
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Questão 23 
 
Assinale a alternativa correta tendo como referência a legislação vigente: 
 
A.  (   )  A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, 

com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e 
iniciativa popular.   

B.  (   )  Pelo plebiscito exerce-se a soberania popular após a promulgação da lei que trata de 
matéria em questão analisada e o referendo antes de promulgada a lei em questão. 

C.  (   )  São condições de elegibilidade, na forma da lei, somente: a nacionalidade brasileira; o 
pleno exercício dos direitos políticos; o alistamento eleitoral; o domicílio eleitoral na 
circunscrição; a filiação partidária. 

D.  (   )  Para ser elegível o candidato a Presidente e Vice-Presidente da República e a Senador 
deve ter no mínimo trinta e cinco anos de idade e o Governador e Vice-Governador de 
Estado e do Distrito Federal, trinta anos de idade, sendo que para cargos como 
Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito, juiz de paz e 
Vereador, no mínimo dezoito anos de idade, quando já alcançada a maioridade civil. 

E.  (   )  O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos, 
inclusive mesmo que os maiores de 18 anos de idade não tenham adquirido sua 
capacidade civil plena, e facultativos para os analfabetos, os maiores de setenta e dois 
anos, os maiores de dezesseis e os menores de dezoito anos. 

 
 
Questão 24 
 

 
Assinale a alternativa correta em relação aos Municípios. 
 
A.  (   )  A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por 

lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e 
dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios 
envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e 
publicados na forma da lei.  

B.  (   )  A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por 
lei federal, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão 
de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios e dos estados 
envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e 
publicados na forma da lei.  

C.  (   )  A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por 
lei estadual, dentro do período determinado por lei ordinária federal, e dependerão de 
consulta prévia, mediante referendo, às populações dos Municípios envolvidos, após 
divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma 
da lei.  

D.  (   )  A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei 
municipal, dentro do período determinado por lei ordinária federal, independentemente 
de consulta prévia às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos 
Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. 

E.  (   )  A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei 
estadual, dentro do período determinado por lei ordinária federal, independentemente de 
consulta prévia às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos 
de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. 
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Questão 25 
 
Com base nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa 
correta. 
 
A.  (   )  O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento 

efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 (dois) anos de efetivo 
exercício e só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou 
de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.  

B.  (   )  O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento 
efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 (três) anos de efetivo 
exercício, e só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado 
ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.  

C.  (   )  O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento 
efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 (três) anos de efetivo 
exercício e só perderá o cargo em virtude de sentença judicial ou de processo 
administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.  

D.  (   )  O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento 
efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 (dois) anos de efetivo 
exercício e só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou 
de processo administrativo disciplinar no qual não lhe seja assegurada ampla defesa.  

E.  (   )  O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento 
efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 (três) anos de efetivo 
exercício e a partir deste momento não poderá mais perder o cargo por possuir 
estabilidade.  

 
 
Questão 26 
 
Sobre o Poder Judiciário, assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  Ao Poder Judiciário não é assegurada a autonomia administrativa e financeira.  
B.  (   )  Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas 

todas as decisões, sob pena de nulidade, não se admitindo hipótese de limitação de 
presença pública em determinados atos, em respeito ao princípio da publicidade. 

C.  (   )  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 
tríplice pelos órgãos de representação das respectivas classes. 

D.  (   )  Os juízes gozam das seguintes garantias: vitaliciedade, que, no primeiro grau só será 
adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, 
de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e, nos demais casos, de 
sentença judicial transitada em julgado; inamovibilidade sem qualquer exceção e 
irredutibilidade de subsídio. 

E.  (   )  São órgãos do Poder Judiciário: o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de 
Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais Regionais Federais e Juízes 
Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os 
Tribunais e Juízes Militares, os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e 
Territórios.  
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Questão 27 
 
Assinale a alternativa correta em relação à garantia para a execução do contrato 
administrativo. 
 
A.  (   )  seguro-garantia é a apólice do bem segurado e a seguradora obriga-se a completar à 

sua custa o objeto do contrato. 
B.  (   )  fiança bancária é a garantia fidejussória fornecida pelo próprio contratado 

responsabilizando-se perante a administração pública pelo cumprimento do contrato. 
C.  (   )  caução é a garantia em dinheiro ou títulos da dívida pública. 
D.  (   )  seguro de pessoas e bens é devido em qualquer caso de execução de alguma 

atividade em favor da administração pública. 
E.  (   )  caução é a garantia em dinheiro, cheque, bens móveis ou imóveis, semoventes, ou 

qualquer outro bem patrimonial, além dos títulos da dívida pública. 
 
 
Questão 28 
 
Assinale a alternativa correta em relação aos órgãos públicos. 
 
A.  (   )  São centros de competência para desempenho de funções paraestatais por meio de 

seus agentes, com funções específicas na organização estatal. Todos os órgãos 
possuem mesmas funções, cargos e agentes relacionados com suas especificidades. 
A criação destes depende exclusivamente da sua criação pelo interesse do chefe do 
Poder Executivo, de acordo com suas competências territoriais.  

B.  (   )  São centros de competência para desempenho de funções estatais por meio de seus 
agentes, com funções específicas na organização estatal. Cada um dos órgãos possui 
diferentes funções, cargos e agentes. A criação destes depende de aprovação pelo 
Poder Legislativo, que o criará pela aprovação por maioria simples.  

C.  (   )  São centros de competência para desempenho de funções estatais por meio de seus 
agentes, sem funções específicas na organização estatal. Cada um dos órgãos possui 
diferentes funções, cargos e agentes. A criação destes depende exclusivamente da 
sua criação pelo interesse do chefe do Poder Executivo, de acordo com suas 
competências territoriais.  

D.  (   )  São centros de competência para desempenho de funções estatais por meio de seus 
agentes, com funções específicas na organização estatal. Cada um dos órgãos possui 
diferentes funções, cargos e agentes. A criação destes depende exclusivamente da 
sua criação pelo interesse do chefe do Poder Executivo, de acordo com suas 
competências territoriais.  

E.  (   )  São centros de competência para desempenho de funções estatais por meio de seus 
agentes, sem funções específicas na organização estatal. Cada um dos órgãos possui 
diferentes funções, cargos e agentes. A criação destes depende de aprovação pelo 
Poder Legislativo, que o criará pela aprovação por maioria absoluta.  
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Questão 29 
 
Sobre a composição e competência dos Poderes do Estado, assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  A Câmara dos Deputados Federais 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 será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente 
à população para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito 
ou mais de setenta Deputados.  

B.  (   )  O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, 
eleitos segundo o princípio majoritário. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão 
Senadores, com mandato de oito anos.  O número total de Senadores será 
estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população. 

C.  (   )  Compete privativamente à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal: autorizar, por 
dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-
Presidente da República e os Ministros de Estado; proceder à tomada de contas do 
Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 
sessenta dias após a abertura da sessão legislativa; elaborar seu regimento interno; 
dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou 
extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para 
fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias; eleger membros do Conselho da República.  

D.  (   )  Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas 
opiniões, palavras e votos. Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, 
são submetidos a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça além de que não 
podem ser presos em hipótese alguma durante o cumprimento de seu mandato. 

E.  (   )  Compete exclusivamente à União legislar sobre direito tributário, financeiro, 
penitenciário, econômico e urbanístico; produção e consumo; florestas, caça, pesca, 
fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do 
meio ambiente e controle da poluição; responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico; além de outras matérias. 

 
 
Questão 30 
 
Sobre negócio jurídico, é correto afirmar. 
 
A.  (   )  Subordina-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva e enquanto esta se 

não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa. 
B.  (   )  Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados: as condições física ou 

juridicamente impossíveis, quando resolutivas; as condições lícitas, ou de fazer coisa 
lícita; as condições incompreensíveis ou contraditórias. 

C.  (   )  São nulos 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. 

D.  (   )  Os negócios jurídicos são nulos quando eivados por dolo, quando este for a sua causa.  
E.  (   )  A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente 

fundado temor de dano iminente e considerável somente à sua pessoa e à sua família. 
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Questão 31 
 
Sobre o sistema tributário nacional, assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  Os impostos terão caráter impessoal, facultado à administração tributária, 

especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os 
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades 
econômicas do contribuinte.  

B.  (   )  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes 
tributos impostos; taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, 
efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos a sua disposição; contribuição de melhoria, decorrente de obras 
públicas.  

C.  (   )  A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios para 
atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra 
externa ou sua iminência; no caso de investimento público de caráter urgente e de 
relevante interesse nacional, no mesmo exercício financeiro em que haja sido 
publicada a lei que os instituiu ou aumentou; entre outras possibilidades. 

D.  (   )  Compete à União instituir impostos apenas sobre importação de produtos estrangeiros; 
exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; renda e 
proventos de qualquer natureza; e produtos industrializados. 

E.  (   )  É proibido estabelecer critérios especiais de tributação por lei complementar com o 
objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência. 

 
 
Questão 32 
 
Sobre os impostos municipais, assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  O imposto de transmissão inter vivos incide sobre a transmissão de bens ou direitos 

incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, e sobre a 
transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção 
de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente 
for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou 
arrendamento mercantil; e ainda, compete ao Município da situação do bem.  

B.  (   )  Compete aos Municípios instituir impostos sobre propriedade predial e territorial 
urbana; 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; serviços de qualquer natureza. 

C.  (   )  Em relação ao imposto sobre serviços de qualquer natureza, cabe à lei complementar 
fixar as suas alíquotas máximas e mínimas; excluir da sua incidência exportações de 
serviços para o exterior; porém não cabe regular a forma e as condições como 
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 

D.  (   )  Sobre a repartição das receitas tributárias: pertencem aos Municípios além de outros 
previstos na Constituição da República Federativa do Brasil setenta por cento do 
produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, 
relativamente aos imóveis neles situados. 

E.  (   )  Sobre o imposto que incide nos serviços de qualquer natureza, o Município não pode 
fixar as suas alíquotas máximas e mínimas; nem excluir da sua incidência exportações 
de serviços para o exterior e regular a forma e as condições como isenções, incentivos 
e benefícios fiscais. 
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Questão 33 
 
Sobre impostos, taxas e contribuições, assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  O imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como 

fato gerador a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de 
bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil; a 
transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais 
de garantia; a cessão de direitos relativos às transmissões anteriormente definidas, 
cuja competência é do município. 

B.  (   )  A propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domicílio útil ou a 
posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localização fora da zona 
urbana do Município, competência do Município. A base do cálculo do imposto é o 
valor fundiário sendo que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular 
de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 

C.  (   )  Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de 
qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte, sendo que compete à 
União instituir, nos Territórios Federais, os impostos atribuídos aos Estados e, se 
aqueles não forem divididos em Municípios, cumulativamente, os atribuídos a estes; ao 
Distrito Federal e aos Estados não divididos em Municípios, instituir, cumulativamente, 
os impostos atribuídos aos Estados e aos Municípios. 

D.  (   )  As taxas podem ser cobradas exclusivamente pelos Municípios, no âmbito de suas 
respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, 
ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado 
ao contribuinte ou posto à sua disposição. 

E.  (   )  É admissível que a União institua isenções de tributos da competência dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios.  

 
 
Questão 34 
 
Nos termos da lei civil, é correto afirmar. 
 
A.  (   )  Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito 

e causar dano a outrem, exceto o moral, comete ato ilícito. 
B.  (   )  Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso, 

inclusive antes do trânsito em julgado. 
C.  (   )  A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o direito adquirido e a coisa 

julgada, ressalvado o ato jurídico perfeito. 
D.  (   )  Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que 

se efetuou. 
E.  (   )  Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo da sua 

publicação. 



UDESC ⋅⋅⋅⋅ Universidade do Estado de Santa Catarina Página 20 

Questão 35 
 
Sobre os tributos, assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade: o 

pagamento efetuado por um dos obrigados não aproveita aos demais; a isenção ou 
remissão de crédito não exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente 
a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo; a 
interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, não favorece ou 
prejudica aos demais. 

B.  (   )  Sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público ou privado, 
titular da competência para exigir o seu cumprimento. 

C.  (   )  O sujeito passivo da obrigação principal é o contribuinte, quando tenha relação pessoal 
e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; e responsável, quando, 
sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa 
de lei. 

D.  (   )  Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma 
da legislação aplicável, considera-se como tal: quanto às pessoas naturais, a sua 
residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua 
atividade; quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o 
lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o 
de cada estabelecimento, ou ainda, o domicílio por ele escolhido; quanto às pessoas 
jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade 
tributante. 

E.  (   )  Considera-se sujeito passivo da obrigação principal, o contribuinte, mesmo que não 
tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; 
e responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra 
de disposição expressa de lei e ainda, é sujeito ativo da obrigação tributária somente a 
pessoa jurídica de direito público ou privado, titular da competência para exigir o seu 
cumprimento. 
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Questão 36 
 
Sobre o exercício da advocacia, é correto afirmar. 
 
A.  (   )  Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos 

Estados e prescreverá normas gerais para sua organização nos Municípios, em cargos 
de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, 
assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade do exercício da advocacia 
fora das atribuições institucionais.  

B.  (   )  Segundo a Constituição Federal, Lei complementar organizará a Defensoria Pública da 
União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios e prescreverá normas gerais 
para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, 
mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a 
garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições 
institucionais. 

C.  (   )  O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos 
e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, já que suas funções são 
consideradas munus público. 

D.  (   )  Para as Defensorias Públicas Estaduais e Municipais serão limitadas a autonomia 
funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária aos limites 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação à União. 

E.  (   )  A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Presidente da República e por este 
nomeado dentre cidadãos maiores de trinta anos, de notável saber jurídico e reputação 
ilibada. O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este 
artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, além da avaliação de sua 
idoneidade pelo Congresso Nacional.  
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Questão 37 
 
O procedimento licitatório é dispensável nas seguintes situações: 
 

A.  (   )  compras de bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e 
para obras e serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias, prorrogáveis pelo mesmo período, contado da ocorrência da emergência 
ou calamidade. 

B.  (   )  casos de emergência ou de calamidade pública, independente da urgência de 
atendimento de situação, desde que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 
particulares.  

C.  (   )  aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por 
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de 
marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita pelo atestado fornecido pelo 
órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o 
serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas 
entidades equivalentes. 

D.  (   )  contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou por meio de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 
pública, desde que notória a sua atuação. 

E.  (   )  casos de emergência ou de calamidade pública, dependendo da comprovação da 
urgência de atendimento de situação. Ademais, dispensa-se processo licitatório para 
compras de bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e 
para obras e serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de 1 (um) ano, 
prorrogáveis pelo mesmo período, contado da ocorrência da emergência ou 
calamidade. 

 
 
Questão 38 
 
Quanto aos contratos administrativos, é correto afirmar. 
 

A.  (   )  As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, 
permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, 
serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na 
Lei nº 8.666/93. 

B.  (   )  As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, 
permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, 
serão necessariamente precedidas de licitação, sem ressalvas. 

C.  (   )  Nos termos da Lei nº 8.666/93, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre 
órgãos ou entidades da Administração Pública Indireta, em que haja um acordo de 
vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja 
qual for a denominação utilizada. 

D.  (   )  Estão submetidos ao regime da Lei nº 8.666/93 somente os órgãos da administração 
direta, excluindo-se os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as 
empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades. 

E.  (   )  Difere-se contrato administrativo de contratos de interesses privados, pois há a 
supremacia do poder público, ou seja, é a administração pública quem indica as suas 
necessidades contratuais, porém, podem ser alteradas as referidas condições por 
vontade individual das partes, e para tanto, basta que uma parte comunique à outra a 
necessidade e as alterações necessárias do contrato já firmado. 
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Questão 39 
 
Sobre tributos, assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, sem 

aplicação dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a 
infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição. 

B.  (   )  A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 
data da sua constituição definitiva e se interrompe exclusivamente pela citação pessoal 
feita ao devedor e pelo protesto judicial. 

C.  (   )  A exclusão do crédito tributário ocorre com a isenção e a anistia.  A exclusão do crédito 
tributário dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da 
obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente. 

D.  (   )  A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, sem 
aplicação dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, mesmo as referentes a 
infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição e a ação para a 
cobrança do crédito tributário prescreve em dez anos, contados da data da sua 
constituição definitiva e se interrompe exclusivamente pela citação pessoal feita ao 
devedor e pelo protesto judicial. 

E.  (   )  O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total 
ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, e se por cheque 
somente com o resgate deste pelo sacado, nos seguintes casos: cobrança ou 
pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da 
legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato 
gerador efetivamente ocorrido; erro na edificação do sujeito passivo, na determinação 
da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou 
conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; reforma, anulação, 
revogação ou rescisão de decisão condenatória. 
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Questão 40 
 
Com base no Código Civil de 2002, assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  A personalidade civil começa com o nascimento com vida, enquanto a capacidade civil 

plena aos 18 anos de idade, exceto quando adquirida a maioridade pela concessão 
dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, 
independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, 
se o menor tiver dezesseis anos completos; pelo casamento; pelo exercício de 
emprego público efetivo; pela colação de grau em curso de ensino superior; pelo 
estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde 
que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia 
própria. 

B.  (   )  São relativamente incapazes os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; os 
ébrios habituais; os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, não tenham 
discernimento da prática de seus atos, os excepcionais, sem desenvolvimento mental 
completo; e os silvícolas. 

C.  (   )  São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: os 
menores de dezesseis anos; os que, por enfermidade ou deficiência mental, não 
tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos, os que não puderem 
exprimir sua vontade, desde que seja em caráter definitivo. 

D.  (   )  Cessará, para os menores, a incapacidade: pela concessão dos pais, ou de um deles 
na falta do outro, mediante instrumento público, dependente de homologação judicial, 
ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos; 
pelo casamento, nascimento de filho, pelo exercício de emprego público efetivo, pela 
colação de grau em curso de ensino superior, pelo estabelecimento civil ou comercial, 
ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 
dezesseis anos completos tenha economia própria. 

E.  (   )  A existência da pessoa natural termina com a morte, não sendo admissível o 
reconhecimento da ausência no Brasil, pois, a lei não autoriza a abertura de sucessão 
definitiva. 

 
 
 



UDESC ⋅⋅⋅⋅ Universidade do Estado de Santa Catarina Página 25 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Página  
em Branco 

 
 
 
 
 
 



UDESC ⋅⋅⋅⋅ Universidade do Estado de Santa Catarina Página 26 

 

 

 

 

 

Página  
em Branco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UDESC ⋅⋅⋅⋅ Universidade do Estado de Santa Catarina Página 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO PARA CONFERÊNCIA DE GABARITO 
 

SOMENTE ESTA PARTE PODERÁ SER DESTACADA 
 

�  
 

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