
 

 
CADERNO DE PROVA: 04 - Advogado

LÍNGUA PORTUGUESA 

Utilize o texto abaixo para responder as questões 1 a 3:

“Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias 
pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em 
primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. 
Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, 
duas considerações me levaram a adotar diferente 
método: a primeira é que eu não sou propriamente 
um autor defunto, mas um defunto autor, para 
quem a campa foi outro berço; a segunda é que o 
escrito ficaria assim mais galante e mais novo. 
Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs 
no introito, mas no cabo: diferença radical entre 
este livro e o Pentateuco”.  

(Machado de Assis, in Memórias Póstumas de Brás Cubas)

1. Pode-se afirmar com base nas ideias do autor 
personagem, que é menos comum: 

A. Começar um livro por seu nascimento.  
B. Não começar um livro por seu nascimento, nem por 

sua morte.  
C. Começar um livro por sua morte.  
D. Não começar um livro por sua morte 

 
2. De acordo com o texto pode-se concluir que o 

autor personagem:  
A. Está vivo 
B. Já morreu 
C. Não vai morrer 
D. Não quer morrer 

 
3. No que o autor personagem do texto se difere 

de Moises: 
A. Ele está vivo e Moises morto. 
B. O Pentateuco descrevia a morte de Moises. 
C. Moises contou sua morte no inicio do Pentateuco.
D. O autor personagem inicia suas memórias pela sua 

morte. 

 
4. Conjunção é a palavra invariável que liga duas 

orações ou dois termos semelhantes de uma 
mesma oração, desta forma analise a frase:

“José enfrentou congestionamento no 
trânsito e perdeu o início da reunião”.

As duas orações do período estão unidas pela 
conjunção “e”, que, nesse caso, além de indicar 
ideia de adição, também indica ideia de:

A. Condição 
B. Oposição 
C. Comparação 
D. Consequência 

 
5. Na regra geral a crase ocorrerá sempre que o 

termo anterior exigir a preposição a e o termo 
posterior admitir o artigo a ou as. Nos períodos 
abaixo, está presente o acento grave, indicador 
de crase. Somente em um deles, porém, o 

NUBES Tecnologia e
CRA/SC: 2383

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2015 - MASSARANDUBA

Utilize o texto abaixo para responder as questões 1 a 3: 

“Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias 
pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em 
primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. 
Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, 
duas considerações me levaram a adotar diferente 

a primeira é que eu não sou propriamente 
um autor defunto, mas um defunto autor, para 
quem a campa foi outro berço; a segunda é que o 
escrito ficaria assim mais galante e mais novo. 
Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs 

: diferença radical entre 

(Machado de Assis, in Memórias Póstumas de Brás Cubas) 

se afirmar com base nas ideias do autor 

por seu nascimento, nem por 

se concluir que o 

que o autor personagem do texto se difere 

Moises contou sua morte no inicio do Pentateuco. 
O autor personagem inicia suas memórias pela sua 

é a palavra invariável que liga duas 
orações ou dois termos semelhantes de uma 
mesma oração, desta forma analise a frase: 

“José enfrentou congestionamento no 
perdeu o início da reunião”. 

As duas orações do período estão unidas pela 
conjunção “e”, que, nesse caso, além de indicar 
ideia de adição, também indica ideia de: 

Na regra geral a crase ocorrerá sempre que o 
termo anterior exigir a preposição a e o termo 

. Nos períodos 
abaixo, está presente o acento grave, indicador 
de crase. Somente em um deles, porém, o 

acento foi empregado corret
Identifique-o: 

A. Ituano perde por 3 à 2, mas garante o 1º título 
paulista. 

B. Estudante solicita à Justiça autorização para fazer 
curso a distância em universidade.

C. Cientistas japoneses ensinam robô à lavar louça e à 
fazer outras tarefas domésticas. 

D. Agricultor que avisou policial à cavalo sobre veículo 
suspeito não se considera herói. 

MATEMÁTICA 

6. André e Marcos colecionam selos. Se André der 
11 de seus selos para Marcos, a quantidade de 
selos de Marcos passará a ser o triplo da 
quantidade de selos de André. Por outro lado, 
se Marcos der 14 de seus selos para André, a 
quantidade de selos de André passará a ser o 
dobro da quantidade de selos de Mário. André e 
Marcos têm juntos quantos selos?

A. 54 selos 
B. 60 selos 
C. 64 selos 
D. 70 selos 

 
7. Em um grupo de 39 amigos, 25 gostam de 

sertanejo, 28 gostam de rock e 3 não gostam 
de sertanejo nem de rock. Quantas pessoas 
deste grupo gostam de sertanejo e rock 
simultaneamente? 

A. 17 
B. 19 
C. 20 
D. 15 

 
8. Considerando que a vazão de 

chuveiros, abertos por um período de 3/4 de 
hora é de 621 litros. Qual seria a vazão de 
água, se fossem 5 chuveiros, abertos por um 
período de 1 hora? 

A. 660 litros 
B. 690 litros 
C. 720 litros 
D. 740 litros 

 
9. Arno e Guilherme foram em uma lanchonete no 

Município de Massaranduba. Arno pagou por 2 
lanches e 1 refrigerante o valor de R$ 13,40 
enquanto que Guilherme pagou por 1 lanche e 2 
refrigerantes o valor de R$ 10,60. 
que irei pagar por 1 lanche e
nessa lanchonete? 

A. R$ 6,50 
B. R$ 7,00 
C. R$ 7,50 
D. R$ 8,00 
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acento foi empregado corretamente. 

Ituano perde por 3 à 2, mas garante o 1º título 

Estudante solicita à Justiça autorização para fazer 
curso a distância em universidade. 
Cientistas japoneses ensinam robô à lavar louça e à 

 
Agricultor que avisou policial à cavalo sobre veículo 

 

 

André e Marcos colecionam selos. Se André der 
11 de seus selos para Marcos, a quantidade de 
selos de Marcos passará a ser o triplo da 
quantidade de selos de André. Por outro lado, 
se Marcos der 14 de seus selos para André, a 
quantidade de selos de André passará a ser o 
dobro da quantidade de selos de Mário. André e 
Marcos têm juntos quantos selos? 

Em um grupo de 39 amigos, 25 gostam de 
sertanejo, 28 gostam de rock e 3 não gostam 
de sertanejo nem de rock. Quantas pessoas 
deste grupo gostam de sertanejo e rock 

Considerando que a vazão de água em 6 
chuveiros, abertos por um período de 3/4 de 
hora é de 621 litros. Qual seria a vazão de 
água, se fossem 5 chuveiros, abertos por um 

Arno e Guilherme foram em uma lanchonete no 
Município de Massaranduba. Arno pagou por 2 
lanches e 1 refrigerante o valor de R$ 13,40 
enquanto que Guilherme pagou por 1 lanche e 2 
refrigerantes o valor de R$ 10,60. Qual o valor 

1 lanche e 1 refrigerante 
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10. Em um determinado jogo, existem 80 peças 
das quais 35 são azuis e as demais são 
vermelhas. As peças são todas retangulares ou 
ovais. Entre as peças azuis, 17 são retangulares 
e, entre as peças vermelhas, a quantidade de 
peças ovais é o dobro da quantidade de peças 
retangulares. Qual a quantidade total de peças 
ovais neste jogo? 

A. 24 
B. 36 
C. 48 
D. 60 

CONHECIMENTOS GERAIS 

11. Em relação ao Município de Massaranduba, é 
INCORRETO afirmar: 

(Fonte: www.massaranduba.sc.gov.br)

A. Tem a temperatura média anual de 20°C 
B. Tem limites com os municípios de Blumenau, 

Guaramirim, Jaraguá do Sul e São João do Itaperiú.
C. Localiza-se na zona fisiográfica do Vale do Rio 

Itapocú. 
D. Seu clima é tropical úmido com verão quente

podendo chegar a 42°C e temperado de junho a 
agosto, no inverno. 

 
12. Em relação à história do Município de 

Massaranduba, é INCORRETO afirmar: 
(Fonte: www.massaranduba.sc.gov.br)

A. A presença abundante da árvore Maçaranduba, com 
madeira de cor vermelho-escura, dura e homogênea, 
que se destaca por sua resistência a umidade, deu 
denominação ao município. 

B. As primeiras ocupações dos imigrantes se deram por 
volta de 1870 devido à expansão da ocupação da 
Colônia Dr. Blumenau, sendo alemães e se instalaram 
na região da Campinha e Patrimônio.  

C. No ano de 1921 a região de Massaranduba
elevada a categoria de distrito de Blumenau. 

D. O Município de Massaranduba foi criado pela L
247 de dezembro de 1948, da Assembleia Legislativa 
do Estado, desmembrado dos municípios de 
Blumenau, Itajaí e Joinville. 

 
13. Fazem parte do Calendário Festivo de 2015 do  

Município de Massaranduba, os eventos abaixo 
relacionados, EXCETO: 

(Fonte: www.massaranduba.sc.gov.br)

A. Festa Anual da Comunidade Católica Santo Antônio 
no I Braço do Norte. 

B. FECARROZ - Festa Catarinense do Arroz no centro 
esportivo municipal. 

C. Festa do Colono e do Motorista no centro esportivo 
municipal. 

D. Festa Anual da Comunidade Católica São Roque no 
Guarani-açú. 

 
14. Quinze meses depois de deixar o aeroporto de 

Kuala Lumpur, o Boeing-777/200 que deveria 
seguir para Pequim ainda não foi encontrado 
em qualquer lugar do mundo. Este mistério 
sem final ainda, continua a comover a 
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Em um determinado jogo, existem 80 peças 
das quais 35 são azuis e as demais são 
vermelhas. As peças são todas retangulares ou 

retangulares 
e, entre as peças vermelhas, a quantidade de 
peças ovais é o dobro da quantidade de peças 
retangulares. Qual a quantidade total de peças 

Massaranduba, é 

(Fonte: www.massaranduba.sc.gov.br) 

Tem limites com os municípios de Blumenau, 
Guaramirim, Jaraguá do Sul e São João do Itaperiú. 

do Vale do Rio 

Seu clima é tropical úmido com verão quente, 
temperado de junho a 

o Município de 

(Fonte: www.massaranduba.sc.gov.br) 
abundante da árvore Maçaranduba, com 

escura, dura e homogênea, 
que se destaca por sua resistência a umidade, deu 

As primeiras ocupações dos imigrantes se deram por 
expansão da ocupação da 

Colônia Dr. Blumenau, sendo alemães e se instalaram 

No ano de 1921 a região de Massaranduba  foi 
 

O Município de Massaranduba foi criado pela Lei nº 
247 de dezembro de 1948, da Assembleia Legislativa 
do Estado, desmembrado dos municípios de 

Fazem parte do Calendário Festivo de 2015 do  
Município de Massaranduba, os eventos abaixo 

www.massaranduba.sc.gov.br) 
Festa Anual da Comunidade Católica Santo Antônio 

Festa Catarinense do Arroz no centro 

Festa do Colono e do Motorista no centro esportivo 

Festa Anual da Comunidade Católica São Roque no 

o aeroporto de 
777/200 que deveria 

seguir para Pequim ainda não foi encontrado 
Este mistério 

sem final ainda, continua a comover a 

comunidade internacional. À qual companhia 
aérea pertence o avião desaparecido?

A. Singapore Airlines 
B. Air Asia 
C. Malaysia Airlines 
D. Monarch Airlines 
 
15. Em uma cerimônia concorrida, tomou posse no 

último dia 16/06/2015 um novo ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF), que ocupará a 
cadeira deixada vaga, em agosto do ano 
passado, com a aposentadoria do ministro 
Joaquim Barbosa. Quem é o novo ministro do 
STF? 

A. Luiz Edson Fachin 
B. Dias Toffoli 
C. Gilmar Mendes 
D. Roberto Barroso 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Considerando o que dispõe o Código de 
Processo Civil a respeito dos recursos, assinale 
a alternativa CORRETA: 

A. O Mistério Público possui legitimidade para recorrer 
somente nos processos em que é parte.

B. A desistência do recurso interposto pelo recorrente 
depende da concordância do recorrido.

C. Havendo sucumbência recíproca e sendo proposta 
apelação por uma das parte, será cabíve
interposição de recurso adesivo pela outra parte.

D. O instrumento público de procuração, habilita o 
advogado a desistir do recurso. 

 
17. Marco Aurélio, citado para ter ciência de ação 

judicial em seu desfavor, deixou de apresentar 
contestação, restando caracterizada a revelia. 
Em face dessa situação hipotética, marque a 
opção CORRETA: 

A. Como a defesa é ato privativo do réu, reputar
verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, ainda que, 
havendo pluralidade de réus e sendo litisconsórcio 
unitário, um deles conteste a ação.

B. O autor da ação poderá alterar o pedido sem 
necessidade de citar Marco Aurélio novamente.

C. Marco Aurélio poderá intervir no processo apenas até 
o encerramento da fase de instrução.

D. Os prazos contra Marco Aurélio 
independentemente de intimação, salvo se ele tiver 
patrono nos autos. 

 
18. É de competência municipal a instituição de:

I. Contribuição social dos servidos 
municipais para custeio de regime 
previdenciário próprio. 

II. Imposto sobre a transmissão de bens 
imóveis por ato inter vivos a título 
oneroso. 
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comunidade internacional. À qual companhia 
aérea pertence o avião desaparecido? 

(Fonte: época.globo.com) 

concorrida, tomou posse no 
último dia 16/06/2015 um novo ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF), que ocupará a 
cadeira deixada vaga, em agosto do ano 
passado, com a aposentadoria do ministro 
Joaquim Barbosa. Quem é o novo ministro do 

(Fonte: época.globo.com) 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Considerando o que dispõe o Código de 
Processo Civil a respeito dos recursos, assinale 

possui legitimidade para recorrer 
somente nos processos em que é parte. 
A desistência do recurso interposto pelo recorrente 
depende da concordância do recorrido. 
Havendo sucumbência recíproca e sendo proposta 
apelação por uma das parte, será cabível a 
interposição de recurso adesivo pela outra parte. 
O instrumento público de procuração, habilita o 

Marco Aurélio, citado para ter ciência de ação 
judicial em seu desfavor, deixou de apresentar 

caracterizada a revelia. 
Em face dessa situação hipotética, marque a 

Como a defesa é ato privativo do réu, reputar-se-ão 
verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, ainda que, 
havendo pluralidade de réus e sendo litisconsórcio 

um deles conteste a ação. 
O autor da ação poderá alterar o pedido sem 
necessidade de citar Marco Aurélio novamente. 
Marco Aurélio poderá intervir no processo apenas até 
o encerramento da fase de instrução. 
Os prazos contra Marco Aurélio correrão 
independentemente de intimação, salvo se ele tiver 

competência municipal a instituição de: 
Contribuição social dos servidos 
municipais para custeio de regime 

Imposto sobre a transmissão de bens 
imóveis por ato inter vivos a título 

http://www.massaranduba.sc.gov.br)
http://www.massaranduba.sc.gov.br)
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III. Contribuição de interesse de categorias 
profissionais ou econômicas 

IV. Imposto sobre a propriedade territorial 
urbana. 

A. Estão corretas somente as alternativas II e III.
B. Estão corretas somente as alternativas I, II e IV.
C. Estão corretas somente as alternativas II e IV.
D. Nenhuma alternativa está correta. 
 
19. Em relação a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário marque a alternativa 
CORRETA: 

A. Também ficam suspensas as obrigações acessórias 
decorrentes do mesmo tributo, cuja obrigação 
principal está suspensa. 

B. A oposição de embargos à Execução Fiscal é causa 
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário 
prevista na Lei de Execução Fiscal. 

C. Em havendo suspensão, do crédito tributário, cabe ao 
contribuinte a obtenção de certidão positiva com 
efeitos de certidão negativa. 

D. Não impede a propositura de execução fiscal por 
parte do Fisco, tendo em vista que a mesma não 
suspende o prazo decadencial. 

 
20. Em relação a Lei Complementar n°. 045/2011

do Município de Massaranduba/SC, avalie as 
assertivas abaixo: 

I. Dispõem sobre as normas gerais de direito 
tributário estabelecidas pela Legislação 
Federal, aplicáveis aos Municípios, e as  de 
interesse do Município para aplicação de
sua Lei Tributária. 

II. Regula a matéria tributária no que 
compete ao Município, as limitações 
constitucionais e toda matéria relativa à 
recita do Estado, constituída de tributos.

III. Regula a matéria tributária no que 
compete ao Município, as limitações 
constitucionais e toda matéria relativa à 
receita do Município, constituída de 
tributos. 

IV. Dispõem sobre as normas especificas de 
direito tributário estabelecidas pela 
Legislação Federal, aplicáveis aos 
Municípios, e as  de interesse do Município 
para aplicação de sua Lei Tributária.

A. Estão corretas somente as alternativas I e III.
B. Estão corretas somente as alternativas III e IV.
C. Estão corretas somente as alternativas I e II.
D. Está correta somente a alternativa II. 
 
21. Segundo a Lei Orgânica do Município

Massaranduba/SC, a fiscalização contábil, 
financeira e orçamentária, operacional e 
patrimonial do Município e das entidades de 
administração direta e indireta, quanto à 
legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicações das subvenções e renuncia de 
receitas, será exercida pela: 

A. Secretária Estadual da Fazenda. 
B. Câmara Municipal de Vereadores 
C. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
D. Prefeitura Municipal. 
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Contribuição de interesse de categorias 

Imposto sobre a propriedade territorial 

Estão corretas somente as alternativas II e III. 
alternativas I, II e IV. 

Estão corretas somente as alternativas II e IV. 

Em relação a suspensão da exigibilidade do 
crédito tributário marque a alternativa 

acessórias 
decorrentes do mesmo tributo, cuja obrigação 

A oposição de embargos à Execução Fiscal é causa 
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

crédito tributário, cabe ao 
contribuinte a obtenção de certidão positiva com 

Não impede a propositura de execução fiscal por 
parte do Fisco, tendo em vista que a mesma não 

Complementar n°. 045/2011 
, avalie as 

Dispõem sobre as normas gerais de direito 
tributário estabelecidas pela Legislação 
Federal, aplicáveis aos Municípios, e as  de 
interesse do Município para aplicação de 

Regula a matéria tributária no que 
compete ao Município, as limitações 
constitucionais e toda matéria relativa à 
recita do Estado, constituída de tributos. 
Regula a matéria tributária no que 
compete ao Município, as limitações 

cionais e toda matéria relativa à 
ita do Município, constituída de 

Dispõem sobre as normas especificas de 
direito tributário estabelecidas pela 
Legislação Federal, aplicáveis aos 
Municípios, e as  de interesse do Município 

ua Lei Tributária. 
Estão corretas somente as alternativas I e III. 
Estão corretas somente as alternativas III e IV. 

alternativas I e II. 

Segundo a Lei Orgânica do Município de 
Massaranduba/SC, a fiscalização contábil, 
financeira e orçamentária, operacional e 
patrimonial do Município e das entidades de 
administração direta e indireta, quanto à 
legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicações das subvenções e renuncia de 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 

22. Assinale a assertiva que contém todos os 
princípios da administração pública
direta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
constantes no artigo 37 da Constituição Federal 
Brasileira de 1988. 

A. Eficiência, assiduidade dos servidores públicos, 
probidade, legalidade e moralidade.

B. Eficiência, moralidade, legalidade e impessoalidade.
C. Moralidade, publicidade e legalidade.
D. Moralidade, publicidade, eficiência, legalidade e 

impessoalidade. 
 
23. Conforme o Estatuto dos Servidores Públicos 

do Município de Massaranduba/SC, ao
em período de estágio probatório, poderão ser 
concedidas as licenças e os afastamentos, 
EXCETO: 

A. Licença para desempenho de mandado classista.
B. Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou 

companheiro. 
C. Licença por motivo de doença em pessoa da família.
D. Licença para serviço militar. 
 
24. Analise os princípios norteadores do 

procedimento licitatório abaixo relacionados, 
indicando a assertiva CORRETA:

I. Dispensa e inexigibilidade
II. Vinculação ao instrumento 
III. Probidade administrativa
IV. Julgamento objetivo 

A. Apenas os itens I e III 
B. Apenas os Itens II e IV 
C. Apenas os itens II, III e IV 
D. Apenas os itens I, II e IV 
 
25. Caberá ação rescisória, dentre outras 

hipóteses, quando a sentença
transitada em julgado: 

A. For injusta. 
B. Ofender a coisa julgada. 
C. Não tiver examinado adequadamente a prova dos 

autos. 
D. Tiver sido proferida por Juiz Substituto.
 
26. O artigo 28 da Lei Ordinária n.°

Município de Massaranduba/SC
a Lei Orçamentária de 2015
autorização para contratação de Operações de 
Crédito para atendimento às Despesas de 
Capital, observando o limite de endividamento 
de: 

A. 30% das receitas correntes líquidas apuradas até o 
segundo mês imediatamente anterior a assinatura do 
contrato, na forma estabelecida na LC 101/2000.

B. 25% das receitas correntes líquidas apuradas até o 
segundo mês imediatamente anterior a assinatura do 
contrato, na forma estabelecida na LC 101/2000.

C. 50% das receitas correntes líquidas apuradas até o 
segundo mês imediatamente anterior a assinatura do 
contrato, na forma estabelecida na LC 101/2000.

D. 45% das receitas correntes líquidas apuradas até o 
segundo mês imediatamente anterior a assinatura do 
contrato, na forma estabelecida na LC 101/2000.
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Assinale a assertiva que contém todos os 
princípios da administração pública indireta e 
direta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
constantes no artigo 37 da Constituição Federal 

Eficiência, assiduidade dos servidores públicos, 
moralidade. 

Eficiência, moralidade, legalidade e impessoalidade. 
Moralidade, publicidade e legalidade. 
Moralidade, publicidade, eficiência, legalidade e 

Conforme o Estatuto dos Servidores Públicos 
Massaranduba/SC, ao servidor 

em período de estágio probatório, poderão ser 
concedidas as licenças e os afastamentos, 

Licença para desempenho de mandado classista. 
Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou 

motivo de doença em pessoa da família. 

Analise os princípios norteadores do 
procedimento licitatório abaixo relacionados, 
indicando a assertiva CORRETA: 

I. Dispensa e inexigibilidade 
ção ao instrumento convocatório 

Probidade administrativa 

Caberá ação rescisória, dentre outras 
hipóteses, quando a sentença de mérito 

Não tiver examinado adequadamente a prova dos 

Tiver sido proferida por Juiz Substituto. 

rdinária n.° 1611/2014 do 
Município de Massaranduba/SC estabelece que  
a Lei Orçamentária de 2015 poderá conter 
autorização para contratação de Operações de 
Crédito para atendimento às Despesas de 
Capital, observando o limite de endividamento 

líquidas apuradas até o 
segundo mês imediatamente anterior a assinatura do 
contrato, na forma estabelecida na LC 101/2000. 
25% das receitas correntes líquidas apuradas até o 
segundo mês imediatamente anterior a assinatura do 

estabelecida na LC 101/2000. 
50% das receitas correntes líquidas apuradas até o 
segundo mês imediatamente anterior a assinatura do 
contrato, na forma estabelecida na LC 101/2000. 
45% das receitas correntes líquidas apuradas até o 

tamente anterior a assinatura do 
contrato, na forma estabelecida na LC 101/2000. 



 

 
CADERNO DE PROVA: 04 - Advogado

27. O Novo Código de Posturas do Município de 
Massaranduba/SC Lei Complementar n°. 
066/2014, dispõem que nas casas de carnes e 
peixarias, não são permitidos móveis de:

A. Mármore sem revestimento impermeável.  
B. Madeira sem revestimento impermeável. 
C. Alumínio sem revestimento impermeável. 
D. Ferro sem revestimento impermeável. 
 
28. Ainda em relação ao Código de Posturas do 

Município de Massaranduba/SC, Lei 
Complementar n°. 066/2014, é INCORRETO 
afirmar: 

A. A multa por infração à Legislação do Código de 
Postura será aplicada através de auto de 
constatação, conforme enquadramento do ilícito fiscal 
nos dispositivos correspondentes deste Código.

B. É considerado infrator, todo aquele que cometer, 
mandar, constranger ou auxiliar alguém a praticar 
infração e, os encarregados da execução das leis, 
que tendo conhecimento da infração, deixarem de 
autuar o infrator. 

C. As penalidades previstas neste Código não isentam o 
infrator da obrigação de reparar o dano resultante da 
infração, ou de cumprir a exigência na forma do 
disposto no Código Civil. 

D. O pagamento da multa não exime o infrator da 
obrigação de regularizar a situação delituosa, ou de 
reparar os danos resultantes da infração, nem do 
cumprimento das exigências regulamentares a que 
estiver sujeito. 

 
29. Conforme estabelece o Código Tributário 

Nacional, o termo de inscrição da dívida ativa, 
autenticado pela autoridade competente, 
indicará obrigatoriamente: 

I. O nome do devedor e, sendo caso, o dos 
corresponsáveis, bem como, sempre que 
possível, o domicílio ou residência de um e 
de outros. 

II. A quantia devida e a maneira de calcular 
os juros de mora acrescidos. 

III. A origem e a natureza do crédito, 
mencionado, preferencialmente,
disposição da lei em que seja fundado.

IV. A data em que foi inscrita. 
Está(ao) CORRETA(S): 

A. As alternativas I e IV, somente 
B. As alternativas I, II e IV, somente 
C. As alternativas II, III e IV, somente 
D. Todas as alternativas estão corretas 
 
30. Segundo a Constituição Federal de 1988, em 

relação aos cargos públicos: 
A. Podem ser acumulados, inclusive de forma 

remunerada, na hipótese de serem dois cargos de 
professor com outro, técnico ou científico, desde que 
haja compatibilidade de horários.  

B. Em nenhuma hipótese são acessíveis a estrangeiros.
C. Impedem que o servidor público civil exerça o direito 

à livre associação sindical. 
D. Proporcionam estabilidade ao servidor nomeado em 

caráter efetivo, após três anos de efetivo exercício e 
mediante avaliação especial de desempenho por 
comissão instituída para essa finalidade.  

 

NUBES Tecnologia e
CRA/SC: 2383

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2015 - MASSARANDUBA

O Novo Código de Posturas do Município de 
Massaranduba/SC Lei Complementar n°. 
066/2014, dispõem que nas casas de carnes e 
peixarias, não são permitidos móveis de: 

Ainda em relação ao Código de Posturas do 
Município de Massaranduba/SC, Lei 

n°. 066/2014, é INCORRETO 

A multa por infração à Legislação do Código de 
Postura será aplicada através de auto de 
constatação, conforme enquadramento do ilícito fiscal 
nos dispositivos correspondentes deste Código. 

todo aquele que cometer, 
mandar, constranger ou auxiliar alguém a praticar 
infração e, os encarregados da execução das leis, 
que tendo conhecimento da infração, deixarem de 

As penalidades previstas neste Código não isentam o 
da obrigação de reparar o dano resultante da 

infração, ou de cumprir a exigência na forma do 

O pagamento da multa não exime o infrator da 
obrigação de regularizar a situação delituosa, ou de 

fração, nem do 
cumprimento das exigências regulamentares a que 

Conforme estabelece o Código Tributário 
Nacional, o termo de inscrição da dívida ativa, 
autenticado pela autoridade competente, 

e, sendo caso, o dos 
corresponsáveis, bem como, sempre que 
possível, o domicílio ou residência de um e 

A quantia devida e a maneira de calcular 

A origem e a natureza do crédito, 
preferencialmente, a 

sição da lei em que seja fundado. 

Constituição Federal de 1988, em 

Podem ser acumulados, inclusive de forma 
remunerada, na hipótese de serem dois cargos de 
professor com outro, técnico ou científico, desde que 

nenhuma hipótese são acessíveis a estrangeiros. 
Impedem que o servidor público civil exerça o direito 

Proporcionam estabilidade ao servidor nomeado em 
caráter efetivo, após três anos de efetivo exercício e 

iação especial de desempenho por 

31. Consideram-se direitos sociais segundo a 
Constituição Federal de 1988, dentre outros:

A. A maternidade, a livre locomoção e o trabalho em 
geral. 

B. Os bens patrimoniais, a educação e o júri.
C. O lazer, a alimentação e a segurança.
D. A moradia, o acesso à justiça e as reuniões.
 
32. Em relação ao processo de execução, analise as 

assertivas: 
I. Segundo entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, a penhora de dinheiro 
na ordem de nomeação de bens não tem 
caráter absoluto. 

II. O valor dos honorários advocatícios 
sucumbências será fixado de maneira 
equitativa pelo juiz, salvo se houver a 
oposição de embargos do devedor, situação 
em que serão fixados entre o 
e o máximo de vinte por cento sobre o valor 
do crédito executado. 

III. Os embargos do devedor serão extintos, em 
razão da dependência lógica para com o 
processo executivo, no caso de o exequente 
desistir de toda a execução, pouco 
importando o seu conteúdo.

IV. A execução de tí
extrajudicial, iniciada como definitiva, 
regra, se transformará
provisória, sob pena de subversão de todo o 
sistema executivo. 

A. Apenas uma assertiva está correta.
B. Apenas duas assertivas estão corretas
C. Nenhuma assertiva está correta 
D. Todas as assertivas estão corretas
 
33. Em relação aos crimes contra 

pública, assinale a assertiva CORRETA:
A. O agente que dá causa à instauração de investigação 

policial contra alguém, imputando
sabe inocente, pratica o crime de comunicação falsa 
de crime.  

B. A testemunha que faz afirmação falsa durante o IP e 
a ação penal, comete o crime de 
sendo que o fato deixa de ser punível se o agente 
declara a verdade antes da sentença

C. É atípica a conduta do agente que, buscando 
notoriedade, acusa-se perante a autoridade policial 
de ser autor de crime praticado por outrem. 

D. O agente que provoca a ação da autoridade policial, 
registrando a ocorrência de homicídio que sabe não 
se ter verificado, comete o crime de denunciação 
caluniosa.  

 
34. Assinale as assertivas abaixo e

conduta que NÃO constitui crime contra a 
ordem econômica: 

A. Aplicar fórmula de reajustamento de preços ou 
indexação de contrato proibida, ou diversa daquela 
que for legalmente estabelecida, ou fixada por 
autoridade competente. 

B. Abusar do poder econômico, dominando o mercado 
ou eliminando, total ou parcialmente, a concorrência 
mediante coalizão, incorporação, fusão ou integração 
de empresas. 
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se direitos sociais segundo a 
Constituição Federal de 1988, dentre outros: 
A maternidade, a livre locomoção e o trabalho em 

educação e o júri. 
O lazer, a alimentação e a segurança. 
A moradia, o acesso à justiça e as reuniões. 

Em relação ao processo de execução, analise as 

egundo entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça, a penhora de dinheiro 

de nomeação de bens não tem 

O valor dos honorários advocatícios 
sucumbências será fixado de maneira 
equitativa pelo juiz, salvo se houver a 
oposição de embargos do devedor, situação 
em que serão fixados entre o mínimo de dez 

e vinte por cento sobre o valor 

Os embargos do devedor serão extintos, em 
razão da dependência lógica para com o 
processo executivo, no caso de o exequente 
desistir de toda a execução, pouco 
importando o seu conteúdo. 
A execução de título executivo 
extrajudicial, iniciada como definitiva, em 

á em execução 
provisória, sob pena de subversão de todo o 

Apenas uma assertiva está correta. 
Apenas duas assertivas estão corretas 

 
Todas as assertivas estão corretas 

Em relação aos crimes contra a administração 
pública, assinale a assertiva CORRETA: 
O agente que dá causa à instauração de investigação 
policial contra alguém, imputando-lhe crime de que o 
sabe inocente, pratica o crime de comunicação falsa 

A testemunha que faz afirmação falsa durante o IP e 
comete o crime de falso testemunho, 

sendo que o fato deixa de ser punível se o agente 
declara a verdade antes da sentença. 
É atípica a conduta do agente que, buscando 

se perante a autoridade policial 
de ser autor de crime praticado por outrem.  
O agente que provoca a ação da autoridade policial, 
registrando a ocorrência de homicídio que sabe não 
se ter verificado, comete o crime de denunciação 

Assinale as assertivas abaixo e indique a 
conduta que NÃO constitui crime contra a 

Aplicar fórmula de reajustamento de preços ou 
indexação de contrato proibida, ou diversa daquela 
que for legalmente estabelecida, ou fixada por 

Abusar do poder econômico, dominando o mercado 
parcialmente, a concorrência 

mediante coalizão, incorporação, fusão ou integração 



 

 
CADERNO DE PROVA: 04 - Advogado

C. Subordinar a venda de bem ou a utilização de serviço 
à aquisição de outro bem, ou ao uso de determinado 
serviço.  

D. Favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador ou 
freguês, ressalvados os sistemas de entrega ao 
consumo por intermédio de distribuidores ou 
revendedores. 

 
35. Em relação aos crimes contra a Administração 

Pública, é CORRETO afirmar: 
A. Não configura o crime de contrabando a exportação 

de mercadoria proibida. 
B. Constitui crime de desobediência o não atendimento 

por funcionário público de ordem legal de outro 
funcionário público. 

C. Pratica crime de resistência quem se opõe, mediante 
violência, ao cumprimento de mandado de prisão 
decorrente de sentença condenatória supostamente 
contrária à prova dos autos. 

D. Comete crime de corrupção passiva quem oferece 
vantagem indevida a funcionário público para 
determiná-lo a deixar de praticar medida ilegal.

 
36. Um dos elementos que diferenciam as taxas 

das contribuições de melhoria é o fato de que 
as taxas: 

A. Remuneram serviços públicos, ao passo que as 
contribuições de melhoria têm como contrapartida a 
realização de obras públicas e a consequente 
valorização imobiliária. 

B. Remuneram serviços públicos específicos e 
indivisíveis, ao passo que as contribuições de 
melhoria remuneram serviços públicos específicos e 
divisíveis. 

C. Não dizem respeito a nenhuma atividade estatal 
específica, ao passo que as contribuições de melhoria
apresentam o atributo da referibilidade. 

D. São cobradas pela prestação de serviços públicos, 
ainda que apenas postos à disposição do usuário, ao 
passo que o pagamento das contribuições de 
melhoria é facultativo. 

 
37. Em relação a Lei Complementar 066/2014

Município de Massaranduba/SC, é proibido:
I. Efetuar quaisquer aterros utilizando

materiais velhos ou resíduo sólidos, salvo 
os autorizados pelos órgãos públicos de 
preservação ambiental. 

II. Escoar águas servidas das unidades 
imobiliárias para a rua, devendo ser 
canalizadas para galerias de águas pluviais 
ou de esgoto sanitário. 

III. Varrer lixo ou detrito sólido de qualquer 
natureza para os ralos e sarjetas dos 
logradouros públicos.  

IV. Preparar concreto e argamassa em 
logradouro público, salvo mediante 
utilização de tabuados ou caixas 
apropriadas. 

Está(ão) CORRETA(S): 
A. Somente as assertivas III e IV. 
B. Somente as assertivas I, II e III. 
C. Todas as assertivas estão corretas. 
D. Nenhuma assertiva está correta. 
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Subordinar a venda de bem ou a utilização de serviço 
à aquisição de outro bem, ou ao uso de determinado 

causa, comprador ou 
freguês, ressalvados os sistemas de entrega ao 
consumo por intermédio de distribuidores ou 

Em relação aos crimes contra a Administração 

Não configura o crime de contrabando a exportação 

Constitui crime de desobediência o não atendimento 
por funcionário público de ordem legal de outro 

Pratica crime de resistência quem se opõe, mediante 
violência, ao cumprimento de mandado de prisão 
decorrente de sentença condenatória supostamente 

quem oferece 
vantagem indevida a funcionário público para 

lo a deixar de praticar medida ilegal. 

diferenciam as taxas 
das contribuições de melhoria é o fato de que 

Remuneram serviços públicos, ao passo que as 
contribuições de melhoria têm como contrapartida a 
realização de obras públicas e a consequente 

Remuneram serviços públicos específicos e 
indivisíveis, ao passo que as contribuições de 
melhoria remuneram serviços públicos específicos e 

Não dizem respeito a nenhuma atividade estatal 
específica, ao passo que as contribuições de melhoria 

São cobradas pela prestação de serviços públicos, 
ainda que apenas postos à disposição do usuário, ao 
passo que o pagamento das contribuições de 

Em relação a Lei Complementar 066/2014 do 
, é proibido: 

Efetuar quaisquer aterros utilizando-se de 
materiais velhos ou resíduo sólidos, salvo 
os autorizados pelos órgãos públicos de 

Escoar águas servidas das unidades 
evendo ser 

canalizadas para galerias de águas pluviais 

Varrer lixo ou detrito sólido de qualquer 
natureza para os ralos e sarjetas dos 

Preparar concreto e argamassa em 
logradouro público, salvo mediante 

ação de tabuados ou caixas 

38. Avalie as assertivas abaixo com base nas 
normas constitucionais relativas aos princípios 
gerais do sistema tributário, às limitações do 
poder de tributar e à repartição das receitas 
tributárias: 

I. A instituição do imposto sobre 
transmissão causa mortis
cabe ao município onde
imóvel. 

II. Pelo princípio da anterioridade tributária, 
nenhum tributo, seja da União, dos 
Estados, do DF ou dos municípios, pode 
ser cobrado no mesmo exercício 
financeiro em que tenha sido aprovada a 
lei que o instituiu. 

III. As contribuições de melhoria, d
competência exclusiva dos municípios, 
são tributos cujo fato gerador é a 
valorização de imóveis urbanos em razão 
de obras realizadas pelo poder público 
local. 

IV. Pertencem aos municípios 50% do 
produto da arrecadação do imposto da 
União sobre a propriedade 
relativamente aos imóveis neles situados, 
mas apenas na hipótese de os próprios 
municípios realizarem a cobrança e a 
fiscalização do imposto. 

Está(ão) CORRETA(S): 
A. Somente a assertiva III. 
B. Somente as assertivas II e III. 
C. Somente as assertivas II, III e IV.
D. Todas as assertivas estão incorreta
 
39. Analise as assertivas abaixo e indique a 

CORRETA: 
A. É cabível ação declaratória para simples interposição 

de tese jurídica ou de questão de direito.
B. Admite-se a nomeação de curador especial ao réu, 

revel, citado com hora certa. 
C. Na ações possessórias, a participação do cônjuge do 

autor ou do réu somente é dispensável nos casos de 
composse. 

D. Pessoa jurídica de direito priva
para propor ação popular. 

 
40. De acordo com a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, é de competência 
dos Municípios, EXCETO: 

A. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização 
de obras de arte e de outros bens de valor histórico, 
artístico ou cultural. 

B. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 
garantia das pessoas portadoras de deficiência.

C. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de 
direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos 
e minerais em seus territórios. 

D. Legislar sobre Registros públicos.
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Avalie as assertivas abaixo com base nas 
normas constitucionais relativas aos princípios 
gerais do sistema tributário, às limitações do 
poder de tributar e à repartição das receitas 

A instituição do imposto sobre 
causa mortis e do de doação 

cabe ao município onde se situa o bem 

Pelo princípio da anterioridade tributária, 
nenhum tributo, seja da União, dos 
Estados, do DF ou dos municípios, pode 
ser cobrado no mesmo exercício 
financeiro em que tenha sido aprovada a 

As contribuições de melhoria, de 
competência exclusiva dos municípios, 
são tributos cujo fato gerador é a 
valorização de imóveis urbanos em razão 
de obras realizadas pelo poder público 

Pertencem aos municípios 50% do 
produto da arrecadação do imposto da 
União sobre a propriedade territorial rural, 
relativamente aos imóveis neles situados, 
mas apenas na hipótese de os próprios 
municípios realizarem a cobrança e a 

 

Somente as assertivas II, III e IV. 
Todas as assertivas estão incorretas. 

Analise as assertivas abaixo e indique a 

É cabível ação declaratória para simples interposição 
de tese jurídica ou de questão de direito. 

de curador especial ao réu, 

Na ações possessórias, a participação do cônjuge do 
autor ou do réu somente é dispensável nos casos de 

Pessoa jurídica de direito privado tem legitimidade 

De acordo com a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, é de competência 

Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização 
de obras de arte e de outros bens de valor histórico, 

Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 
garantia das pessoas portadoras de deficiência. 
Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de 
direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos 

sobre Registros públicos. 




