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Atenção: Nesta prova, considera-se uso correto da Língua 
Portuguesa o que está de acordo com a norma padrão 
escrita. 

Leia o texto a seguir para responder as próximas 7 (sete) 
questões. 

A IMPORTÂNCIA DO CACOETE NA EVOLUÇÃO 
LINGUÍSTICA 

 
Por Aldo Bizzochi. Adaptado de: 

http://revistalingua.uol.com.br/textos/blog-abizzocchi/a-importancia-do-
cacoete-na-evolucao-linguistica-337681-1.asp Acesso em 30 mar 2015. 

 
A maior parte das inovações linguísticas surge da 

fala informal e não da fala ou da escrita formais. Exceto por 
neologismos técnicos, que em geral nascem em textos 
acadêmicos impressos, é sempre a fala popular que institui 
novas pronúncias (e, no limite, conduz à mutação fonética), 
novas construções sintáticas (por exemplo, a tendência à 
próclise é uma criação da fala brasileira) e novas palavras. 
  Por isso mesmo, é nos períodos costumeiramente 
chamados "de barbárie", em que não há ensino formal da 
língua, e quase todos os falantes são ágrafos, que as 
mudanças linguísticas ocorrem mais depressa. Não foi por 
outra razão que a língua da Lusitânia passou, durante a Alta 
Idade Média (séculos 5 a 11 d.C.), isto é, em apenas seis 
séculos, do latim vulgar ao ibero-romance e deste ao 
galego-português, ou português arcaico. Em compensação, 
a partir do estabelecimento do Estado português e da 
institucionalização da educação, sobretudo a partir do 
século 16, a língua mudou relativamente pouco. Isso 
significa que o português de Camões está mais próximo do 
atual que daquele das cantigas trovadorescas. 
  Um dos muitos fatores que contribuem para a 
mudança linguística é, por incrível que pareça, o cacoete. 
Na fala cotidiana, em que temos de pensar e falar ao mesmo 
tempo, tendemos a truncar palavras e frases, a repetir 
elementos, seja por redundância (a fala é, por natureza, 
muito mais redundante que a escrita, já que o ruído na 
comunicação também é muito maior) ou por insegurança, e 
a gaguejar bastante. Também são comuns as "muletas do 
discurso", certas expressões-chavão que utilizamos a todo 
momento (como "sei lá", "tipo assim", etc.) para preencher 
o vazio comunicativo enquanto pensamos ou para nos 
aliviar do peso de termos de ser criativos o tempo todo.  
  Muitas características definidoras de certos 
idiomas, como a negação dupla em francês (jene sais pas), 
resultam de cacoetes que, de tão disseminados na fala 
popular, acabaram sendo integrados à norma e hoje fazem 
parte da gramática da língua. [...].  
  O que são esses anacolutos que transformam uma 
oração do tipo sujeito-predicado em uma do tipo tópico-
comentário senão cacoetes de fala que se espalham por 
contágio? Basta assistir no YouTube a entrevistas de 30 ou 
40 anos atrás e compará-las com a fala atual das pessoas 
na TV para observar como a frequência desse tipo de 
construção aumentou nos últimos anos, mesmo entre 
pessoas escolarizadas, como repórteres, atores e cantores 
de MPB.  

Redundâncias como as do espanhol (Le di una 
manzana a la maestra, "Dei uma maçã à professora"), do 
italiano (Questa mela la mangio io, "Esta maçã quem vai 
comer sou eu") ou do inglês (At what time do you do your 
homework?, "A que horas você faz a lição de casa?") nada 
mais são do que a cristalização e subsequente oficialização 
de antigos cacoetes que, por terem sido introduzidos, ou 
pelo menos disseminados, por falantes de uma certa 

influência social, contaminaram a maioria dos falantes há 
séculos e, de tão arraigados na fala coloquial, ascenderam 
à categoria de leis gramaticais, tornando-se, portanto, de 
uso obrigatório. 
 
1. Assinale a alternativa correta. O autor, nesse texto, 

defende a ideia de que: 

a) Todas as mudanças linguísticas em um idioma 
acarretam alteração em sua gramática. 

b) A língua portuguesa atual assemelha-se muito à 
língua utilizada nas canções trovadorescas. 

c) A evolução linguística está associada à forma como 
os falantes de um idioma o utilizam. 

d) O ensino formal da língua contribui significativamente 
para as mudanças linguísticas.  

 
2. De acordo com a tese do autor, pode-se afirmar que a 

maior parte das mudanças linguísticas obedecem a um 
processo evolutivo. Esse processo, de acordo com o 
texto, está correto em qual das alternativas? Assinale-a: 

a) Idioma – escrita – mudança. 
b) Escrita – conhecimento – idioma. 
c) Fala – disseminação - registro. 
d) Invenção – apropriação – uso.  

 
3. De acordo com as ideias presentes no texto, avalie as 

proposições a seguir. Em seguida, assinale a alternativa 
que contenha a análise correta das mesmas. 

I. Os cacoetes dizem respeito ao comportamento do 
falante quando faz uso natural do idioma que fala.  

II. As redundâncias aceitas pela norma padrão são 
comuns em todos os idiomas.   

III. A fala é responsável por disseminar cacoetes.  
IV. Pessoas escolarizadas não aderem aos cacoetes 

próprios da linguagem informal. 

a) Apenas as proposições I e III estão corretas. 
b) Apenas as proposições II e III estão corretas. 
c) Apenas as proposições I e IV estão corretas. 
d) Apenas as proposições II e IV estão corretas. 
 

4. Após a leitura das assertivas a seguir sobre o texto lido, 
pode-se afirmar que: 

I. A palavra anacoluto, presente no penúltimo 
parágrafo do texto refere-se a um recurso de 
linguagem no qual se utiliza uma palavra por outra, 
substituindo-a.  

II. A palavra “ascenderam”, destacada no último 
parágrafo, poderia ser substituída pela expressão: 
“pôr em funcionamento”, sem que se alterasse o 
sentido inicial. 

III. Em: “contaminaram a maioria dos falantes há 
séculos”, o verbo haver está empregado com sentido 
de existir, por isso, é considerado impessoal.  

IV. Em: “O que são esses anacolutos [...] senão 
cacoetes”, a palavra “senão” poderia ser substituída, 
sem prejuízo de sentido, por “a não ser”. 

a) Apenas as assertivas I e II estão incorretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III estão incorretas. 
c) Todas as assertivas estão incorretas. 
d) Apenas a assertiva II está incorreta. 
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5. Assinale a alternativa que completa corretamente o 
enunciado a seguir. A palavra “ágrafos”, no segundo 
parágrafo, de acordo com o sentido com que está 
empregada, é um: 

a) Advérbio e significa “ensinar a escrever”. 
b) Substantivo e significa “aqueles que não escrevem”. 
c) Substantivo e significa “escrita formal”. 
d) Adjetivo e significa “sem escrita”. 

 

6. Releia: “A maior parte das inovações linguísticas surge 
da fala informal e não da fala ou da escrita formais.” 
Sobre o verbo empregado nesse período, assinale a 
correta: 

a) Está no presente do indicativo e indica uma ação que 
se realiza no momento da enunciação. 

b) Está no presente do indicativo e sugere uma ação 
habitual. 

c) Está no presente do subjuntivo e reflete uma verdade 
absoluta. 

d) Está no presente do subjuntivo e sugere hipótese.  
 

7. “A escrita foi alterada pelas pessoas que falam o idioma.” 
Transpondo esse trecho para a voz ativa, a forma verbal 
resultante foi escrita corretamente em qual das 
alternativas? Assinale-a: 

a) Alteravam. 
b) Alterou. 
c) Alteraria. 
d) Alteraram. 

 

8. Assinale a alternativa totalmente correta quanto ao 
emprego ou ausência do sinal de crase: 

a) À sua maneira, buscou entender a situação a qual o 
chefe se referia. 

b) A pessoa fez referência à alterações feitas 
anteriormente à data fixada. 

c) Nada a fez mudar de ideia em relação a mudanças à 
revelia de sua vontade. 

d) A vontade, agora muito maior que antes, não a 
deixaria em paz à essa altura. 

 

9. Assinale a alternativa em que há ERRO de regência: 

a) Ele estava contra a mudança, mas era a favor da 
discussão. 

b) Gostei muito do filme que assisti essa semana. 
c) O assunto ao qual fez alusão não fora resolvido. 
d) A obediência às leis e aos regulamentos gera 

desconforto. 
 

10. Assinale a única alternativa em que o pronome, na forma 
proclítica, também poderia estar em ênclise, sem que 
com isso se transgredissem os princípios da norma 
padrão: 

a) Ele me falou que poderia resolver a situação com 
facilidade. 

b) Tenho certeza de que ela me informaria se houvesse 
algum contratempo. 

c) Hoje lhe repassou as datas em que estará disponível. 
d) A casa que me vendeu tinha dois quartos apenas. 

 

11. A taxa de juros de 5% ao mês tem como taxa equivalente 
anual no regime dos juros compostos: 

a) 68,30% 
b) 79,58% 
c) 72,50% 
d) 60% 

12. O montante de $ 5.500,00 foi obtido a partir da aplicação 
de um capital pelo regime dos juros compostos durante 5 
meses a taxa de 3,4% ao mês. Qual é o valor do capital 
inicial aplicado? 

a) $ 4.358,24 
b) $ 4.565,00 
c) $ 4.700,85 
d) $ 4.653,29 

 
13. Leia as frases abaixo sobre conjuntos numéricos: 

I. Os números naturais estão contidos no conjunto dos 
números inteiros. 

II. Nem todo número natural é um número real. 
III. Os números racionais são um subconjunto dos 

números naturais. 
IV. O Número racional é todo o número que pode ser 

representado por uma razão entre dois números 
inteiros. 

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 

 
14. Ana colocou 1/6 dos chocolates de uma caixa e Marina 

colocou ¾ dos chocolates. Que fração dos chocolates as 
duas colocaram juntas na caixa? 

a) 11/12 
b) 12/11 
c) 14/13 
d) 16/12 

 
15. Três sobreviventes de um acidente aéreo tem comida 

suficiente para 12 dias. Caso um destes sobreviventes 
vier a falecer qual será a duração dos alimentos?  

a) 20 dias. 
b) 18 dias. 
c) 22 dias. 
d) 8 dias. 

 
16. Memória de altíssima velocidade de acesso controlada e 

gerida pelo hardware e está localizada logicamente entre 
o processador e a memória principal. Fisicamente pode 
tanto integrar o microprocessador, como consistir de 
chips adicionais instalados na placa-mãe do micro. Esta 
descrição está relacionada a: 

a) Memória cache. 
b) Memória PROM. 
c) Memória EEPROM. 
d) Memória virtual. 
 

17. O Sistema Operacional da Microsoft, Windows, possui 
um recurso, que pode ser usado para desenhar, colorir 
ou editar imagens. Também se pode utilizá-lo como um 
bloco de desenho digital para criar imagens simples, 
projetos criativos ou adicionar texto e designs a outras 
imagens. Este recurso é conhecido como: 

a) AutoCAD. 
b) CorelDraw. 
c) Paint. 
d) Adobe Fireworks. 
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18. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, 
identifique a afirmação correta: 

“Fazer backup dos dados, evita que os arquivos sejam 
permanentemente perdidos ou danificados em caso de 
algum incidente, seja ele físico, lógico, ambiental, ou 
como na maioria dos casos, uma falha humana.” Com 
relação às recomendações para realizar backup analise 
os itens a seguir: 

I. Nos backups automáticos, não é preciso se 
lembrar de fazer backup dos arquivos, pode-se 
configurar a frequência de acordo com a carga de 
trabalho esperada e escolhe o melhor horário para 
que ele seja executado. 

II. Sempre se armazena a mídia usada para backups 
em um local seguro, de preferência fora do prédio 
onde se encontra o(s) computador(es), para impedir 
que o backup também seja perdido em caso de 
roubo de equipamentos, incêndio ou outro incidente. 

III. Recomenda-se que o backup dos arquivos não 
deva ser realizado no mesmo disco rígido em que o 
sistema operacional se encontra instalado, dando 
preferência a mídias removíveis como discos rígidos 
externos, pen-drives, DVDs ou CDs. A escolha de 
uma unidade, deve levar em conta o tamanho do(s) 
arquivo(s) que serão armazenados. 

IV. É essencial monitorar continuamente o 
procedimento de backup e verificar se ele está 
funcionando corretamente, para isso de tempos em 
tempos, fazem-se testes do backup, restaurando-o 
em um ambiente de testes, para ter certeza que está 
pronto para ser utilizado em caso de emergência. 

A sequência correta é:  

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 
19. No editor de texto da Microsoft, Word, a opção layout de 

página, permite que certos documentos, como, por 
exemplo, certificados, diplomas e tabelas largas, tenham 
uma visualização e leitura melhores quando a página 
está “deitada”. Esta opção é denominada de: 

a) Retrato. 
b) Âncora. 
c) Alinhamento justificado. 
d) Paisagem. 

 
20. Uma linguagem de programação é um conjunto de 

convenções e regras que especificam como instruir o 
computador a executar determinadas tarefas. Os 
sistemas que utilizam mecanismos da área da 
Inteligência Artificial, como por exemplo, sistemas 
especialistas são denominados de: 

a) Linguagem de montagem. 
b) Linguagem orientada ao usuário. 
c) Linguagem em nível de máquina. 
d) Linguagem do conhecimento. 

 
 
 
 
 

21. De acordo com o Decreto-Lei nº 9.295/1946, e com 
relação ao Registro da Carteira Profissional, assinale a 
alternativa correta: 

a) O Conselho Federal organizará, mensalmente, com 
as alterações havidas e em ordem alfabética, a 
relação completa dos registros, classificados 
conforme os títulos de habilitação e a fará publicar no 
Diário Oficial. 

b) O Conselho Federal organizará, semestralmente, 
com as alterações havidas e em ordem alfabética, a 
relação completa dos registros, classificados 
conforme os títulos de habilitação e a fará publicar no 
Diário Oficial. 

c) Se o profissional, registrado em qualquer dos 
Conselhos Regionais de Contabilidade mudar de 
domicílio, fará visar, no Conselho Regional a que o 
novo local dos seus trabalhos estiver sujeito, a 
carteira profissional. Considera-se que há mudança, 
desde que o profissional exerça qualquer das 
profissões, no novo domicílio, por prazo maior de 
noventa dias.  

d) Se o profissional, registrado em qualquer dos 
Conselhos Regionais de Contabilidade mudar de 
domicílio, fará visar, no Conselho Regional a que o 
novo local dos seus trabalhos estiver sujeito, a 
carteira profissional. Considera-se que há mudança, 
desde que o profissional exerça qualquer das 
profissões, no novo domicílio, por prazo maior de 
trinta dias. 

 
22. De acordo com o Decreto-Lei nº 9.295/1946, a renda dos 

Conselhos Regionais de Contabilidade será constituída, 
dentre outras formas, de: 

I. 4/5 da taxa de expedição das carteiras profissionais. 
II. Doações e legados.  
III. 2/5 da arrecadação da anuidade paga pelo 

profissional registrado. 
IV. 2/5 das multas aplicadas nas infrações dos 

dispositivos legais vigentes, relativos ao exercício da 
profissão. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas III e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 

 
23. De acordo com o Decreto-Lei nº 9.295/1946, são 

considerados trabalhos técnicos de contabilidade: 

I. Organização e execução de serviços de 
contabilidade em geral.  

II. Escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, 
bem como de todos os necessários no conjunto da 
organização contábil e levantamento dos 
respectivos balanços e demonstrações. 

III. Realização de perícias judiciais ou extrajudiciais. 
IV. Revisão de balanços e de contas em geral. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Todas estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas I e IV estão corretas. 
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24. De acordo com o Regimento Interno do Conselho 
Regional de Contabilidade - CRCSC, assinale a 
alternativa correta: 
a) O CRCSC, por ato de sua Diretoria, poderá instalar 

delegacias em qualquer município do Estado, bem 
como instituir macrodelegacias, visando à maior 
eficiência na execução das suas atividades, 
especialmente as de registro, fiscalização e 
atendimento ao profissional da contabilidade. 

b) Nas obrigações do CRCSC estão compreendidas, 
dentre outras, as atribuições de fiscalizar o exercício 
da profissão contábil, instaurar e instruir os processos 
administrativos de fiscalização por transgressão das 
normas disciplinares, que serão remetidos ao 
Conselho Federal para julgamento. 

c) Nas obrigações do CRCSC estão compreendidas, 
dentre outras, as atribuições de efetuar o registro dos 
profissionais devidamente habilitados e das 
organizações contábeis. 

d) O CRCSC, por determinação do Conselho Federal, 
poderá instalar delegacias em qualquer município do 
Estado, bem como instituir macrodelegacias, visando 
à maior eficiência na execução das suas atividades, 
especialmente as de registro, fiscalização e 
atendimento ao profissional da contabilidade. 

 

25. De acordo com o Regimento Interno do Conselho 
Regional de Contabilidade - CRCSC, o Conselho Pleno 
compõe-se de todos os conselheiros efetivos do CRCSC, 
competindo-lhes, dentre outras atribuições: 
I. Estabelecer os critérios e procedimentos de 

fiscalização e registro da profissão, de acordo com 
as normas do Conselho Federal de Contabilidade. 

II. Elaborar e aprovar o regimento interno e suas 
alterações, por deliberação de 2/3 de seus 
conselheiros, submetendo-o à homologação do 
Presidente do Conselho Federal – CFC. 

III. Aprovar o orçamento anual e respectivas 
modificações, submetendo-os à homologação do 
Conselho Federal de Contabilidade - CFC. 

IV. Aprovar o quadro de pessoal e o respectivo 
regulamento. 

Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas II e III estão corretas. 
b) Apenas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas I e IV estão corretas. 

 

26. De acordo com a Resolução CFC nº 1370/2012, assinale 
a alternativa correta: 

a) Os Conselhos Regionais de Contabilidade, com 
organização básica determinada pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, a este não se subordinam, 
submetendo-se apenas no que se refere à 
administração de seus serviços, à gestão de seus 
recursos, ao regime de trabalho e às relações 
empregatícias. 

b) Os empregados dos Conselhos de Contabilidade, 
Federal e Regionais, serão contratados em regime 
celetista, por meio de indicação do seu Conselho de 
Administração. 

c) Os Conselhos de Contabilidade gozam de imunidade 
tributária total em relação aos seus bens, rendas e 
serviços. 

d) Os empregados dos Conselhos de Contabilidade, 
Federal e Regionais, serão contratados em regime 
estatutário, por meio de concurso público. 

27. De acordo com a Resolução CFC nº 1370/2012, a 
extinção ou perda de mandato, no Conselho Federal de 
Contabilidade ou em Conselho Regional de 
Contabilidade, ocorre, dentre outras situações: 

I. Em caso de renúncia. 
II. Por condenação à pena de detenção em razão de 

sentença transitada em julgado. 
III. Por ausência, em cada ano, sem motivo justificado, 

a 3 (três) reuniões consecutivas ou 6 (seis) 
intercaladas de qualquer órgão deliberativo do CFC 
ou de CRC, feita a apuração pelo Plenário em 
processo regular. 

IV. Por efeito de mudança da categoria ou de domicílio. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas II e IV estão corretas. 
b) Apenas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Apenas II e III estão corretas. 

 
28. De acordo com a Resolução CFC nº 1390/2012, que 

dispõe sobre o Registro Cadastral das Organizações 
Contábeis, assinale a alternativa correta: 

I. Considera-se Registro Cadastral Definitivo aquele 
concedido pelo CRC da jurisdição na qual se 
encontra localizada a sede do requerente. 

II. Considera-se Registro Cadastral Transferido aquele 
concedido pelo CRC da jurisdição da nova sede da 
requerente. 

III. Considera-se Registro Cadastral de Filial aquele 
concedido pelo CRC para que a requerente que 
possua Registro Cadastral Definitivo ou Transferido 
possa se estabelecer em localidade diversa daquela 
onde se encontra a sua matriz. 

IV. As Organizações Contábeis que exploram serviços 
contábeis são obrigadas a obter o Registro Cadastral 
no Conselho Regional de Contabilidade da jurisdição 
da sua sede, sem o que não poderão iniciar suas 
atividades. 

a) Todas estão corretas. 
b) Todas estão erradas. 
c) Apenas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas III e IV estão corretas. 

 
29. De acordo com o artigo 206 do Código Civil, que trata dos 

prazos da prescrição, assinale a alternativa incorreta: 

a) Prescrevem em três anos a pretensão de 
ressarcimento de enriquecimento sem causa e a 
pretensão de reparação civil. 

b) Prescreve em um ano a pretensão para o segurado, 
no caso de seguro de responsabilidade civil, da data 
em que é citado para responder à ação de 
indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da 
data que a este indeniza, com a anuência do 
segurador. 

c) Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de 
dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 
particular. 

d) Prescreve em cinco anos a pretensão para haver 
prestações alimentares, a partir da data em que se 
vencerem. 
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30. De acordo com a Constituição da República Federativa 
do Brasil, assinale a alternativa incorreta: 

a) A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos a soberania, a 
cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo 
religioso. 

b) São brasileiros naturalizados: a) os que, na forma da 
lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos 
originários de países de língua portuguesa apenas 
residência por um ano ininterrupto e idoneidade 
moral; b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, 
residentes na República Federativa do Brasil há mais 
de quinze anos ininterruptos e sem condenação 
penal, desde que requeiram a nacionalidade 
brasileira. 

c) A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela 
autoridade judiciária e ninguém será levado à prisão 
ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade 
provisória, com ou sem fiança. 

d) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 
de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: relação de emprego protegida contra 
despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos 
de lei complementar, que preverá indenização 
compensatória, dentre outros direitos. 

 
31. Com relação ao controle da Administração Pública, 

assinale a alternativa incorreta: 

a) Quando o Poder Legislativo aprecia a legitimidade ou 
o mérito de um ato administrativo oriundo de um de 
seus órgãos, está realizando controle administrativo. 

b) Um ato discricionário do Poder Executivo poder ser 
anulado pelo Poder Judiciário em razão de vício de 
motivo. 

c) Ao Poder Judiciário, ex officio ou mediante 
provocação do interessado ou legitimado, compete 
verificar a legalidade de ato administrativo editado 
pelo Poder Executivo. 

d) Controle Legislativo é a prerrogativa atribuída ao 
Poder Legislativo de fiscalizar a Administração 
Pública sob os critérios político e financeiro. 

 

32. De acordo com o Código de Processo Civil, assinale a 
alternativa correta: 

a) Toda pessoa que se acha no exercício dos seus 
direitos tem capacidade para estar em juízo. Os 
incapazes serão representados ou assistidos por 
seus pais, tutores ou curadores, na forma da lei civil. 

b) Compete ao Ministério Público intervir, dentre outros, 
nas causas em que há interesses de incapazes; nas 
causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio 
poder, interdição, casamento, declaração de 
ausência; nas causas referentes às disposições de 
última vontade; exceto nas ações de tutela e curatela. 

c) A remuneração do perito será paga por ambas as 
partes quando o exame for determinado de ofício pelo 
juiz. 

d) O prazo, estabelecido pela lei ou pelo juiz, é contínuo, 
interrompendo-se nos feriados. 

 

33. Consoante a Consolidação das Leis do Trabalho, analise 
as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta: 

I. Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a 
alteração das respectivas condições por mútuo 
consentimento, e ainda assim desde que não 
resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao 
empregado, sob pena de nulidade da cláusula 
infringente desta garantia. 

II. Ao empregador é vedado transferir o empregado, 
sem a sua anuência, para localidade diversa da que 
resultar do contrato, não se considerando 
transferência a que não acarretar necessariamente 
a mudança do seu domicílio. 

III. O empregado que contar mais de 02 (dois) anos de 
serviço na mesma empresa não poderá ser 
despedido senão por motivo de falta grave ou 
circunstância de força maior, devidamente 
comprovadas. 

IV. O afastamento do empregado em virtude das 
exigências do serviço militar, ou de outro encargo 
público, não constituirá motivo para alteração ou 
rescisão do contrato de trabalho por parte do 
empregador. 

a) Apenas I e IV estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas I, II e III estão corretas. 
 

34. De acordo com a Constituição da República Federativa 
do Brasil, assinale a alternativa correta: 

a) Compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-
lhe, processar e julgar, originariamente, dentre 
outros, nos crimes comuns, os Governadores dos 
Estados e do Distrito Federal. 

b) 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 
dos Estados e do Distrito Federal e os Tribunais de 
Contas. 

c) A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, excluídos os Municípios, obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 

d) A Defensoria Pública é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do 
regime democrático, fundamentalmente, a orientação 
jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, 
em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 
individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, 
aos necessitados, na forma da Constituição Federal. 
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35. Com base na Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 
(Código Tributário Nacional), e na Lei nº 6.830, de 22 de 
setembro de 1980 (Lei de Execução Fiscal), assinale a 
alternativa incorreta: 
a) A competência tributária é delegável, conferida por 

uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos 
termos da Constituição. 

b) A competência para processar e julgar a execução da 
Dívida Ativa da Fazenda Pública exclui a de qualquer 
outro Juízo, inclusive o da falência, da concordata, da 
liquidação, da insolvência ou do inventário. 

c) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 
cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada. 

d) A execução fiscal poderá ser promovida contra o 
devedor, o fiador, o espólio, a massa, o responsável, 
nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de 
pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito 
privado, e os sucessores a qualquer título. 

 

36. De acordo com o Código Civil Brasileiro, assinale a 
alternativa correta: 
I. 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, 
mesmo por causa transitória, não puderem exprimir 
sua vontade. 

II. A menoridade civil cessa aos vinte e um anos 
completos, quando a pessoa fica habilitada à prática 
de todos os atos da vida civil. 

III. São pessoas jurídicas de direito público interno: a 
União; os Estados, o Distrito Federal e os Territórios; 
os Municípios; as autarquias, inclusive as 
associações públicas; as demais entidades de 
caráter público criadas por lei. 

IV. Consideram-se imóveis para os efeitos legais: os 
direitos reais sobre imóveis e as ações que os 
asseguram; o direito à sucessão aberta. 

a) Apenas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas I, II e IV estão corretas. 
c) Todas estão corretas. 
d) Apenas II e IV estão corretas. 

 

37. À luz da Lei 8.429/92, que dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na administração pública direta, 
indireta ou fundacional, é correto afirmar que: 
a) Constitui ato de improbidade administrativa 

importando enriquecimento ilícito permitir ou facilitar 
a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço 
por preço superior ao de mercado. 

b) A empresa particular que recebeu terreno em doação 
da prefeitura, para nele instalar seu parque industrial, 
pode ser vítima de atos de improbidade administrativa 
que atentem contra o seu patrimônio. 

c) A aplicação das sanções por improbidade 
administrativa, previstas na Lei 8.429/92, depende da 
aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de 
controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de 
Contas. 

d) A Lei de Improbidade Administrativa só se aplica a 
quem nela é qualificado como agente público. 

38. Consoante às disposições da Lei 8.666/93, que institui 
normas para licitações e contratos da Administração 
Pública, analise as afirmações a seguir e assinale a 
alternativa correta: 

I. É inexigível a licitação para a aquisição ou 
restauração de obras de arte e objetos históricos, de 
autenticidade certificada, desde que compatíveis ou 
inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

II. Nos processos licitatórios não é vedado o 
parcelamento do objeto. 

III. É dispensável a licitação quando a União tiver que 
intervir no domínio econômico para regular preços 
ou normalizar o abastecimento. 

IV. Considera-se empreitada por preço global quando 
se contrata mão de obra para pequenos trabalhos 
por preço certo, com ou sem fornecimento de 
materiais.  

a) Apenas I e IV estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Apenas II e IV estão corretas. 

 
 
39. Consoante a Consolidação das Leis do Trabalho, analise 

as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta: 

I. Considera-se empregador a empresa, individual ou 
coletiva, que, assumindo os riscos da atividade 
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação 
pessoal de serviço. 

II. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos 
exclusivos da relação de emprego, os profissionais 
liberais, as instituições de beneficência, as 
associações recreativas ou outras instituições sem 
fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como 
empregados. 

III. Considera-se empregado toda pessoa física que 
prestar serviços de natureza eventual a empregador, 
sob a dependência deste e mediante pagamento. 

IV. Considera-se como de serviço efetivo o período em 
que o empregado esteja à disposição do 
empregador, aguardando ou executando ordens, 
salvo disposição especial expressamente 
consignada. 

a) Apenas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas II e IV estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Apenas I e IV estão corretas. 
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40. De acordo com Código Penal Brasileiro são 
considerados crimes contra a administração pública, 
dentre outros: 

I. Dar causa à instauração de investigação policial, de 
processo judicial, instauração de investigação 
administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade 
administrativa contra alguém, imputando-lhe crime 
de que o sabe inocente. 

II. Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a 
ocorrência de crime ou de contravenção que sabe 
não se ter verificado. 

III. Acusar-se, perante a autoridade, de crime 
inexistente ou praticado por outrem. 

IV. Falsificar, alterar ou fazer uso indevido de marcas, 
logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos 
utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades 
da Administração Pública. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas I e IV estão corretas. 
b) Todas estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Apenas I, II e III estão corretas. 

 




