CADERNO
D E PR OVA

S01

Prefeitura Municipal de Criciúma
Concurso Público • Edital 001/2016

http://2016criciuma.fepese.org.br

Advogado
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de 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 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.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

março

20

20 de março

45 questões

9 às 12h30

3h30 de duração*

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

(20 questões)
3. Assinale a alternativa em que o vício de linguagem
está corretamente classificado.

1. Veja bem estes documentos          se
tem ouvido falar.
2. Veja bem estes fatos          se dedicaram horas de investigação.
3. Veja bem estas fotografias          brilho fala aquele profissional.
4. Veja bem estas pessoas          se
extraem as mais terríveis confissões.

a. ( X ) “Eu vi ele correndo pelos corredores do prédio”. (solecismo)
b. ( ) “O policial deteve o criminoso em sua casa”.
(pleonasmo)
c. ( ) “Subiu para cima em um piscar de olhos”.
(ambiguidade)
d. ( ) Vai sempre ao cinema disposto a o encontrar.
(cacofonia)
e. ( ) “Geralmente, ele mente descaradamente”.
(colisão).

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.

4. Analise as frases quanto ao uso correto da crase.

1. Analise as frases abaixo:

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

que • que • de cujo • que
de que • a que • cujo • dos quais
em que • aos quais • a cujo • que
dos quais • a que • de cujo • das quais
sobre os quais • que • de que • de onde

1. O seu talento só era comparável à sua bondade.
2. Não pôde comparecer à cerimônia de posse
na Prefeitura.
3. Quem se vir em apuros, deve recorrer à coordenação local de provas.
4. Dia a dia, vou vencendo às batalhas que a vida
me apresenta.
5. Daqui à meia hora, chegarei a estação; peça
para me aguardarem.

2. Assinale a alternativa correta quanto à pontuação.
a. ( ) Todas as informações procediam de documentos, de testemunhas, havia porém, algumas que vinham da própria vítima.
b. ( X ) Todas as informações procediam de documentos, de testemunhas; havia, porém, algumas que vinham da própria vítima.
c. ( ) Todas as informações procediam de documentos, de testemunhas havia, porém algumas que vinham da própria vítima.
d. ( ) Todas as informações, procediam de documentos de testemunhas; havia, porém, algumas que vinham da própria vítima.
e. ( ) Todas as informações procediam, de documentos; de testemunhas havia, porém, algumas, que vinham da própria vítima.

Assinale a alternativa que indica todas as frases
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as frases 1 e 4.
São corretas apenas as frases 3 e 4.
São corretas apenas as frases 1, 2 e 3.
São corretas apenas as frases 2, 3 e 4.
São corretas apenas as frases 2, 4 e 5.
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5. Em: “Trabalham, porém não vencem a crise”, a frase
sublinhada é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Oração principal.
Subordinada sindética concessiva.
Coordenada sindética conclusiva.
Coordenada sindética explicativa.
Coordenada sindética adversativa.

Aspectos históricos,
geográficos e culturais

a. (
b.
c.
d.
5 questões

6. De acordo com o IBGE e segundo os dados do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento,
o Índice de Desenvolvimento Humano municipal de
Criciúma em 2010 foi de 0,788.
Este IDH indica que o Município de Criciúma é de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Muito alto desenvolvimento humano.
Alto desenvolvimento humano.
Médio desenvolvimento humano.
Muito baixo desenvolvimento humano.
Baixo desenvolvimento humano.

7. A atual população do Brasil, segundo estimativa do
IBGE, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Inferior a 180 milhões de habitantes.
Aproximadamente 185 milhões de habitantes.
Superior a 205 milhões de habitantes.
Superior a 350 milhões de habitantes.
Aproximadamente 415 milhões de habitantes.

8. Ferrovia construída no sul catarinense para escoar
a produção de carvão.
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

Coal Mining Railway
The Tubarão Coal Mining Company
Estrada de Ferro Barão de Barbacena
Estrada de Ferro Donna Amélia Augusta de
Leuchtember (Amélia Augusta)
e. ( X ) Estrada de Ferro Dona Thereza Christina
(Tereza Cristina)
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9. A Rua 6 de Janeiro é uma das mais conhecidas da
cidade. Assinale a alternativa que indica a razão do
nome desta rua.

e.

) Comemoramos neste dia a Festa de Santa
Bárbara, padroeira de Criciúma.
( ) Esta é a data de emancipação do Município
(Separação de Araranguá).
( ) Nesta data chegaram os primeiros colonos alemães que, no século XVIII, fundaram a cidade.
( X ) A data de 6 de janeiro é a data oficial do início
da colonização da cidade.
( ) Nesta data chegaram os primeiros colonos
alemães que, no século XIXI, fundaram a
cidade.

10. O litoral catarinense foi visitado por estrangeiros
desde o século XVI.
Os primeiros europeus que viveram em solo catarinense foram:
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

e. (

Náufragos, aventureiros e degredados.
Imigrantes italianos vindos do Vêneto.
Colonos portugueses vindos do continente.
Colonos portugueses vindos dos arquipélagos
dos Açores e Madeira.
) Os membros da expedição comandada por
Binot Paulmier de Gonneville.

Conhecimentos de Informática

5 questões

11. Assinale a alternativa que permite aferir a capacidade de armazenamento e o espaço disponível em
um tablet iPAD mini.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Ajustes  Armazenamento
Ajustes  Geral  Detalhes
Ajustes  Geral  Sobre
Configurações  Geral  Utilização
Configurações  Geral  Armazenamento
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12. O MS Word 2007 em português apresenta uma
série de recursos de autocorreção; dentre esses,
pode-se citar:
1. Corrigir duas iniciais maiúsculas.
2. Colocar a primeira letra da frase em maiúscula.
3. Realizar substituições de texto ao digitar,
automaticamente.
4. Usar as sugestões do verificador ortográfico
automaticamente.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

13. O MS Excel 2007 em português permite bloquear
células e ocultar fórmulas em determinadas células.
Com relação a esses recursos do MS Excel, considere
as seguintes afirmativas:
1. Bloquear determinadas células ou ocultar
fórmulas não surtirá efeito até proteger a
pasta de trabalho (botão Proteger Planilha do
MS Excel).
2. Uma célula bloqueada não poderá ter sua
fórmula oculta e vice-versa.
3. Podem-se bloquear células ou ocultar fórmulas através da caixa de diálogo Formatar
Células do MS Excel.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

14. A função do MS Excel 2007 em português que
converte um valor não numérico em um número,
datas em números de série, VERDADEIRO em 1 e qualquer outro valor em zero é:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

N
NUM
NÚMERO
CONVERTE
LOGICO

15. O recurso do MS Powerpoint 2007 em português
que permite projetar a apresentação de slides em tela
inteira em um projetor enquanto um modo de exibição especial do orador, incluindo a duração e as anotações do orador, é exibido em outro monitor é o:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Modo de exibição Anotações.
Modo de exibição do apresentador.
Apresentação de slides modo interativo.
Apresentação de slides em modo dual.
Apresentação de slides do orador.

Legislação

5 questões

16. Analise o texto abaixo de acordo com a Lei
Complementar no 12 de 20 de dezembro de 1999 do
Município de Criciúma (SC):
Para coordenar todas as etapas do concurso público,
inclusive proceder ao julgamento de quaisquer recursos, a autoridade competente designará Comissão
Especial, composta de     Servidores Públicos
Municipais de Criciúma, indicando o respectivo
Presidente, sendo um dos membros indicados pelo
                      .
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

2 • Servidor Público mais antigo na Prefeitura
3 • Presidente da Câmara dos Vereadores
3 • Chefe do Executivo Municipal
4 • Chefe do Executivo Estadual
5 • Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Criciúma
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17. De acordo com a Lei Complementar no 12 de 20
de dezembro de 1999 do Município de Criciúma (SC),
Readaptação é:
a. ( ) a passagem do servidor estável de cargo efetivo para outro de igual denominação, pertencente a quadro de pessoal diverso, de órgão
ou instituição do mesmo Poder.
b. ( ) o retorno à atividade do servidor aposentado
por invalidez, quando, por Junta Médica
Oficial, forem declarados insubsistentes os
motivos da aposentadoria.
c. ( X ) a designação do servidor em outras atribuições e responsabilidades, compatíveis com as
limitações em sua capacidade física ou mental,
verificada em inspeção médica pela Junta
Médica Oficial do Município.
d. ( ) a reinvestidura do servidor estável no cargo
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as
vantagens, a partir do injusto afastamento.
e. ( ) o deslocamento do servidor, com o respectivo
cargo, para quadro de pessoal de outro órgão
ou entidade do mesmo Poder, cujos planos de
cargos e vencimentos sejam idênticos, observado sempre o interesse da administração.

18. De acordo com a Lei Complementar no 12 de 20
de dezembro de 1999 do Município de Criciúma (SC),
às pessoas portadoras de deficiência é segurado o
direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis
com as deficiências de que são portadoras; para tais
pessoas serão reservadas até:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

6% das vagas oferecidas no concurso.
5% das vagas oferecidas no concurso.
4% das vagas oferecidas no concurso.
3% das vagas oferecidas no concurso.
2% das vagas oferecidas no concurso.
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19. De acordo com a Lei Complementar no 12 de 20
de dezembro de 1999 do Município de Criciúma (SC),
um servidor que teve 9 faltas ao serviço não justificadas terá suas férias reduzidas para:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

5 dias.
10 dias.
15 dias.
20 dias.
21 dias.

20. Analise o texto abaixo de acordo com a Lei
Complementar no 12 de 20 de dezembro de 1999 do
Município de Criciúma (SC):
Promoção por merecimento é a passagem       
à classe imediatamente superior dentro da mesma
carreira em que o servidor é provedor, em decorrência
do mérito apontado em avaliação de desempenho
periódico e apresentação de títulos e diplomas legais
de conteúdo programático inerentes à função, e se
dará a qualquer tempo em função de cursos, obedecendo interstício mínimo de     meses para
concessão automática, obedecendo o limite de    
em um período de     anos de efetivo exercício.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

vertical • 48 • 20% • 20
vertical • 60 • 30% • 30
horizontal • 12 • 40% • 35
horizontal • 24 • 50% • 25
horizontal • 50 • 25% • 35
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Conhecimentos Específicos
21. De acordo com a Constituição Federal e o
Decreto-Lei no 200/67, assinale a alternativa correta.
a. ( ) A empresa pública é a pessoa jurídica de
direito privado constituída sob a forma de
sociedade anônima.
b. ( X ) As empresas públicas e as sociedades de economia mista não podem gozar de privilégios
fiscais não extensivos às empresas do setor
privado.
c. ( ) A diferença entre autarquia e fundação
pública reside no fato de a segunda, por se
tratar de um patrimônio preordenado a um
fim social, não possuir personalidade jurídica
própria.
d. ( ) A autarquia, que só pode ser criada por autorização legal, adquire personalidade jurídica
com a inscrição da escritura pública de sua
constituição no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas.
e. ( ) Por atuarem como exploradoras da atividade
econômica, as empresas públicas ou sociedades de economia mista não precisam de autorização legislativa para criarem subsidiárias.

(25 questões)

22. Sobre concessão de serviços públicos, assinale a
alternativa correta de acordo com as Leis no 8.987/95
e no 11.079/04.
a. (

b.

c.

d.

e.

) As concessões patrocinadas são contratos de
prestação de serviços de que a Administração
é usuária direta ou indireta.
( ) As concessões por parcerias público-privadas
podem ser celebradas para contratos cujo
valor seja superior a R$ 10.000.000,00.
( ) A concessão de serviços públicos pode ser licitada por quaisquer modalidades de licitação
constantes na Lei no 8.666/93, respeitados os
limites correspondentes ao valor do contrato.
( X ) Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia
na sua prestação e modicidade das tarifas.
( ) A caducidade do contrato de concessão de
serviços públicos ocorre quando o poder concedente retoma o serviço durante o prazo de
concessão, por motivo de interesse público,
mediante lei autorizativa específica e após
prévio pagamento da indenização.
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23. De acordo com a Lei no 8.666/93, assinale a alternativa correta.

25. Assinale a alternativa correta, de acordo com a
Lei no 10.520/02:

a. (

a. ( X ) Se o licitante declarado vencedor, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta,
não celebrar o contrato, ficará impedido de
licitar e contratar com a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Município.
b. ( ) O prazo para publicação do aviso de pregão é
de pelo menos 15 dias antes da data de apresentação das propostas.
c. ( ) A fase externa do pregão se inicia com a apresentação de justificativa sobre a necessidade
de contratação.
d. ( ) A publicação do aviso de pregão deve dar-se no Diário Oficial do Estado, quando a
licitação for feita por órgão ou entidade da
Administração Pública Estadual ou Municipal,
em jornal diário de grande circulação no
Estado e em jornal de circulação no Município
ou na região onde será executado o contrato.
e. ( ) O recurso quanto à decisão de julgamento
das propostas deve ser interposto na sessão
pública do pregão, antes do início da etapa de
habilitação.

b.

c.

d.

e.

) A Administração Pública pode exigir, como
condição à participação em licitações, que os
interessados comprovem aptidão ou experiência técnica anterior com limitação de tempo.
( ) A documentação relativa à qualificação
econômico-financeira para participação em
licitações envolve a apresentação de balanço
patrimonial, certidões negativas de falência e
de protesto.
( ) O prazo para publicação do edital da concorrência é de 30 dias quando a licitação for do
tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”.
( ) A participação de empresas em consórcio é
sempre permitida quando a licitação envolver
objeto complexo.
( X ) Tomada de preços é a modalidade de licitação
entre interessados devidamente cadastrados
ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior à data do recebimento das propostas,
observada a necessária qualificação.

24. Assinale a alternativa correta, de acordo com a
Lei no 8.666/93:
a. ( ) A pena por devassar o sigilo de proposta
apresentada em procedimento licitatório é de
detenção de 2 a 4 anos e multa.
b. ( ) A pena por celebrar contrato com empresa
considerada inidônea é de detenção de 2 a
4 anos e multa.
c. ( X ) A pena prevista por dispensar a licitação fora
das hipóteses previstas em lei é de detenção
de 3 a 5 anos e multa.
d. ( ) A pena prevista por frustrar o caráter competitivo do certame para obter para si ou para
outrem vantagem indevida é de detenção de
1 a 3 anos e multa.
e. ( ) A pena por admitir ou dar causa à prorrogação contratual sem autorização em lei ou no
contrato é de detenção de 6 meses a 2 anos e
multa.

Página 8

26. Identifique os agentes públicos que deverão ser
remunerados exclusivamente por meio de subsídio.
1.
2.
3.
4.

Ministros de Estado
Secretários Municipais
Servidores públicos estaduais
Detentores de mandato eletivo

Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Estão corretos apenas os itens 1 e 2.
Estão corretos apenas os itens 1 e 4.
Estão corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
Estão corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
Estão corretos os itens 1, 2, 3 e 4.
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27. Assinale a alternativa correta acerca das ações
constitucionais.

29. Assinale a alternativa correta sobre a herança
jacente.

a. ( ) Qualquer cidadão poderá impetrar habeas
corpus contra ato administrativo que torne
inviável o exercício dos direitos e liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania .
b. ( ) O habeas data permite somente o conhecimento e a retificação de informações relativas
à pessoa constantes de registros ou bancos de
dados de entidades governamentais.
c. ( ) A ação popular, que visa anular ato lesivo ao
patrimônio público ou de entidade de que
o Estado participe, somente poderá ser proposta por maior de dezoito anos.
d. ( ) São gratuitas as ações constitucionais de
habeas corpus, habeas data, mandado de
injunção, mandado de segurança coletivo e
ação popular.
e. ( X ) O ato ilegal ou praticado com abuso de poder
por agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público que ferir direito
líquido e certo poderá ser objeto de mandado
de segurança.

a. (

28. Assinale a alternativa correta acerca do
usucapião.

30. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

a. ( ) Aquele que possua, por cinco anos, área de
terra não superior a cinquenta hectares, com
o objetivo de moradia e de forma produtiva,
poderá adquiri-la por meio de usucapião rural.
b. ( X ) Aquirir-lhe-á a propriedade aquele que possuir coisa móvel por cinco anos, independentemente de título ou boa-fé.
c. ( ) É requisito para a concessão do usucapião
urbano a posse ininterrupta e sem oposição,
por quinze anos, de imóvel em aérea urbana
utilizado para a moradia de sua família.
d. ( ) Passados dois anos, a propriedade divida com
o ex-cônjuge, ou ex-companheiro que abandou o lar, poderá ser adquirida por meio de
usucapião social.
e. ( ) O título de domínio e a concessão de uso de
propriedade por meio do usucapião somente
serão conferidos ao homem ou à mulher, ou
a ambos, regulamente casados ou em relação
de união estável.

b.

c.

d.

e.

) Não se habilitando até a declaração de vacância, os colaterais, os Municípios, o Distrito
Federal e a União ficarão excluídos da sucessão.
( ) Falecendo alguém sem deixar testamento nem
herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os
bens da herança ficarão sob a guarda e administração do Município em que se localizarem.
( X ) Praticadas as diligências de arrecadação e
ultimado o inventário, serão expedidos editais
na forma da lei processual, e, decorrido um
ano de sua primeira publicação, sem que haja
herdeiro habilitado, ou penda habilitação,
será a herança declarada vacante.
( ) Decorridos cinco anos da abertura da sucessão provisória, os bens arrecadados passarão
ao domínio do Estado em que se localizarem
ou se incorporarão ao domínio da União
quando situados no Distrito Federal.
( ) Quando todos os chamados a suceder renunciarem à herança, esta será, desde logo, declarada vacante e entregue ao patrimônio e à
administração da União.

1. os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento
para a prática desses atos.
2. os maiores de 16 e menores de 18 anos.
3. os menores de 16 anos.
4. aqueles que, por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Está correto apenas o item 3.
Estão corretos apenas os itens 1 e 4.
Estão corretos apenas os itens 3 e 4.
Estão corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
Estão corretos os itens 1, 2, 3 e 4.
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31. Assinale a alternativa correta de acordo com o
processo cautelar.

33. Assinale a alternativa correta acerca do direito a
férias.

a. ( X ) Os autos do procedimento cautelar serão
apensados aos do processo principal.
b. ( ) É vedado ao juiz determinar ou deferir medidas cautelares sem a audiência das partes.
c. ( ) Uma vez deferida, as medidas cautelares conservarão a sua eficácia até o final do processo
principal.
d. ( ) Deverá a parte propor a ação principal, no
prazo de trinta dias, contados da data da citação do processo cautelar.
e. ( ) O procedimento cautelar somente pode ser
instaurado antes do curso do processo principal e deste é sempre dependente.

a. (
b.

c.

d.

e.

32. Sobre os embargos à execução contra a fazenda
pública, há excesso de execução:
1. quando o credor, sem cumprir a prestação
que Ihe corresponde, exige o adimplemento
do devedor.
2. quando o credor pleiteia quantia superior à
do título.
3. se o credor não provar que a condição se
realizou.
4. quando houver nulidade da citação, se o processo correu à revelia

34. O programa do seguro-desemprego tem por
finalidade:
1. auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do emprego, promovendo, para tanto,
ações integradas de orientação, recolocação e
qualificação profissional.
2. prover assistência financeira temporária ao
trabalhador comprovadamente resgatado de
regime de trabalho forçado.
3. prover assistência financeira temporária ao
trabalhador comprovadamente resgatado da
condição análoga à de escravo.
4. prover assistência financeira temporária ao
trabalhador desempregado em virtude de
dispensa sem justa causa, inclusive a indireta.

Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Estão corretos apenas os itens 1 e 3.
Estão corretos apenas os itens 2 e 3.
Estão corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
Estão corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
Estão corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.
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) As férias poderão ser fracionadas e concedidas em dois períodos de 15 dias corridos.
( ) O empregado, após usufruído o período de
férias, deverá apresentar ao empregador sua
Carteira de Trabalho e Previdência Social, para
que nela seja anotado o respectivo gozo.
( ) Todo empregado terá direito anualmente ao
gozo de um período de férias, oportunidade
em que a remuneração será substituída pelo
terço constitucional de férias.
( X ) Aos menores de dezoito anos e aos maiores
de 50 anos de idade, as férias serão sempre
concedidas de uma só vez.
( ) O empregado durante as suas férias não
poderá prestar nenhum tipo de serviço
remunerado.

( )
( )
( )
( )
(X)

Estão corretos apenas os itens 1 e 4.
Estão corretos apenas os itens 2 e 3.
Estão corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
Estão corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
Estão corretos os itens 1, 2, 3 e 4.
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35. Assinale a alternativa que indica corretamente o
instrumento jurídico de caráter normativo, pelo qual
dois ou mais Sindicatos representativos de categorias
econômicas e profissionais estipulam condições de
trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Acordo coletivo
Convenção coletiva
Contrato coletivo de trabalho
Sentença arbitral do trabalho
Termo de Ajustamento de conduta do
trabalho

36. Assinale a alternativa correta acerca das atividades insalubres ou perigosas.
a. ( ) O tempo de exposição do trabalhador aos
agentes nocivos à saúde é o critério de maior
valor para a caracterização de uma atividade
ou operação insalubre.
b. ( ) Compete à Delegacia Regional do Trabalho
aprovar o quadro das atividades e operações consideradas insalubres, bem como
aprovar as normas sobre os critérios para a
sua caracterização.
c. ( ) A exposição, permanente ou não, aos riscos
decorrentes da energia elétrica assegura ao
trabalhador a percepção de adicional de insalubridade de trinta por cento sobre o seu salário.
d. ( ) A utilização de equipamentos de proteção
individual pelo trabalhador, mesmo que
diminua a intensidade do agente agressivo a
limites de tolerância, não afasta o pagamento
do adicional de insalubridade.
e. ( X ) O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com
a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física.

37. Assinale a alternativa que indica corretamente o
período mínimo de descanso entre duas jornadas de
trabalho.
a. ( X ) 11 horas consecutivas.
b. ( ) 10 minutos a cada 90 minutos trabalhados.
c. ( ) 15 minutos para o trabalho cuja duração exceder a 4 horas e for inferior a 6 horas.
d. ( ) de uma a 2 horas para o trabalho cuja jornada
for de 8 horas.
e. ( ) 24 horas semanais, preferencialmente aos
domingos.

38. Assinale a alternativa correta sobre a obrigação
tributária.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Extinto o crédito decorrente da obrigação
principal, extinta será a obrigação acessória.
( ) A obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo que surge com ocorrência do
fato gerador, ao passo que a obrigação acessória é decorrente de penalidade pecuniária.
( ) O pagamento integral da obrigação principal
isenta o contribuinte das ações decorrentes
das obrigações acessórias.
( X ) A obrigação acessória, pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
( ) No interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, a obrigação principal poderá ter
por objeto a prestação, positiva ou negativa,
de atos pelo contribuinte.

39. Assinale a alternativa que indica corretamente
o instituto jurídico que veda a instituição de tributos
sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a
sua impressão.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Anista fiscal
Isenção tributária
Imunidade tributária
Exclusão do crédito tributário
Remissão do crédito tributário
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40. Analise os itens abaixo sobre os tributos municipais.
1. É inconstitucional a incidência do Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS
sobre operações de locação de bens móveis.
2. Quando alugado para terceiro, incidirá o
Imposto Predial e Territorial Urbano sobre
bem imóvel pertencente a partido político.
3. O Imposto de Transmissão “Inter Vivos” de
Bens Imóveis poderá ter alíquotas progressivas com base no valor venal do imóvel.
4. É inconstitucional a fixação de adicional
progressivo do imposto predial e territorial
urbano em função do número de imóveis do
contribuinte.
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Estão corretos apenas os itens 1 e 3.
Estão corretos apenas os itens 1 e 4.
Estão corretos apenas os itens 2 e 3.
Estão corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
Estão corretos apenas os itens 2, 3 e 4.

41. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei
de Execução Fiscal.
a. ( ) A dívida ativa regularmente inscrita goza de
presunção absoluta de liquidez.
b. ( ) O valor da causa será o do valor original da
dívida constante na certidão.
c. ( X ) A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa
poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico.
d. ( ) Somente será admitida a citação ou intimação
pessoal do exequente, sendo nula qualquer
outro tipo de notificação.
e. ( ) Na petição inicial deve a Fazenda Pública
fazer requerimento expresso e já indicar qual
o tipo de prova a ser produzido, sob pena de
indeferimento.
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42. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei
de Execução Fiscal.
a. ( X ) Não são admissíveis embargos do executado
antes de garantida a execução.
b. ( ) É vedado à Fazenda Pública adjudicar os bens
penhorados.
c. ( ) A alienação de quaisquer bens penhorados
será feita por meio de processo licitatório, na
modalidade de pregão.
d. ( ) O prazo para oferecimento dos embargos à
execução é de dez dias da lavração do auto de
penhora.
e. ( ) A juntada aos autos do mandado de citação
interrompe a prescrição.

43. Assinale a alternativa correta, de acordo com a
Lei no 9.605/98.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A desconsideração da personalidade jurídica,
em matéria de responsabilidade ambiental,
depende da prova de que a empresa foi usada
em fraude à lei.
( X ) A proibição de contratar com o Poder Público
é uma das modalidades de pena restritiva de
direito aplicável a pessoas jurídicas diante da
ocorrência de crime ambiental.
( ) O prazo de 20 dias para apresentar defesa ou
impugnação ao auto de infração ambiental
é contado da juntada do comprovante de
ciência da autuação nos autos do processo
administrativo.
( ) O crime de conceder licença em desacordo
com as normas ambientais para atividades
cuja realização depende de ato autorizativo
do Poder Público não admite modalidade
culposa.
( ) Nos crimes contra a flora, as penas são aumentadas se o crime for cometido durante a noite,
nos sábados, domingos e feriados.
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44. Assinale a alternativa correta, de acordo com a
Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/85).
a. ( ) A apelação, em ação civil pública ambiental, é
recebida, em regra, nos efeitos suspensivo e
devolutivo.
b. ( ) Todos os legitimados para propor ações civis
públicas em matéria ambiental podem tomar
dos interessados compromissos de ajustamento de suas condutas às exigências legais.
c. ( ) A suspensão de liminar em ação civil pública
pode ser requerida, ao Presidente do Tribunal,
por qualquer demandado, para evitar grave
lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública.
d. ( ) A multa arbitrada pelo descumprimento da
liminar pode ser executada provisoriamente,
se confirmada por sentença.
e. ( X ) A promoção de arquivamento de inquérito civil público, caso o representante do
Ministério Público se convença da inexistência
de fundamento para a propositura da ação
civil, deve ser homologada pelo Conselho
Superior do Ministério Público.

45. Sobre licenciamento ambiental, assinale a alternativa correta de acordo com a Lei Complementar
no 140/11.
a. (

b.

c.

d.

e.

) À União compete promover o licenciamento
de empreendimentos localizados em Áreas de
Proteção Ambiental federais.
( ) A depender da extensão e abrangência dos
impactos, uma atividade potencialmente
degradante ou poluidora pode ser licenciada ambientalmente por mais de um ente
federativo.
( ) Se inexistir órgão ambiental municipal capacitado, o IBAMA deve licenciar atividades potencialmente degradantes ou poluidoras até sua
criação.
( X ) Aos Estados compete licenciar empreendimentos utilizadores de recursos ambientais,
efetiva ou potencialmente poluidores ou
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, cuja competência para
licenciar não seja da União ou dos Municípios.
( ) O IBAMA pode avocar processo de licenciamento ambiental promovido por outro
ente federativo, caso repute inadequado ou
equivocado o licenciamento promovido pelo
Município ou pelo Estado.
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