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S02

Prefeitura Municipal de Criciúma
Concurso Público • Edital 001/2016

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

Advogado
• PROCON
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

(25 questões)

21. Assinale a alternativa correta, de acordo com a
Lei no 8.429/92.

22. Assinale a alternativa correta, de acordo com a
Lei no 8.429/92.

a. ( X ) É permitida a transação, acordo ou conciliação
nas ações de improbidade administrativa.
b. ( ) Receber para si dinheiro ou presente de quem
possa ser atingido ou amparado por ação ou
omissão decorrente das atribuições do agente
público é hipótese de ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios
da Administração Pública.
c. ( ) Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria
é hipótese de ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.
d. ( ) Usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades da Administração Pública é
hipótese de ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.
e. ( ) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou
locação de bem ou serviço por preço superior
ao de mercado é hipótese de ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito.

a. (

b.

c.

d.

e.

) O ato de deixar de prestar contas quando
esteja obrigado a fazê-lo sujeita o infrator à
suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos.
( ) O Ministério Público pode decretar a indisponibilidade de bens quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou
ensejar enriquecimento ilícito.
( ) Os atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito sujeitam os infratores à
suspensão dos direitos políticos pelo prazo
de 5 a 8 anos.
( X ) O afastamento do prefeito do exercício de seu
cargo, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, tem cabimento quando o
agente dificulta a instrução processual.
( ) Frustrar a licitude de procedimento licitatório
é hipótese de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
Administração Pública.
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23. Sobre a organização da Administração Pública,
assinale a alternativa correta.

25. Sobre o regime constitucional da Administração
Pública, assinale a alternativa correta.

a. ( ) Somente por lei específica pode ser criada
uma fundação instituída pelo Poder Público.
b. ( X ) A criação de sociedade de economia mista
depende de autorização legislativa e de registro do ato constitutivo na forma da legislação
empresarial vigente.
c. ( ) Os funcionários de empresas públicas e
de sociedades de economia mista não
estão alcançados pela vedação à acumulação de emprego e funções existente na
Administração Direta.
d. ( ) Por também serem entidades da Adminis
tração Pública Indireta, as empresas públicas
e sociedades de economia mista gozam dos
mesmos privilégios fiscais atinentes às autarquias e fundações.
e. ( ) Descentralização é a distribuição interna de
competências entre órgãos da Administração
Direta para melhoria de sua organização
estrutural.

a. (

24. Assinale a alternativa correta, de acordo com a
Lei no 8.429/92.
a. ( ) A Lei de Improbidade Administrativa só se
aplica a agentes públicos.
b. ( ) A lei assegura o anonimato a qualquer pessoa
na representação para instaurar investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade.
c. ( X ) A condenação de ressarcimento de dano
causado ao patrimônio público estende-se ao
sucessor daquele que causou o dano, até o
limite da herança.
d. ( ) Os atos de improbidade administrativa que
causam lesão ao erário envolvem aferição de
vantagem patrimonial indevida em razão do
exercício de cargo público.
e. ( ) Não se considera agente público, para
fins de aplicação da Lei de Improbidade
Administrativa, pessoas designadas para
atuar em órgãos administrativos colegiados,
quando estes não forem remunerados.
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b.

c.

d.

e.

) O teto da remuneração e dos subsídios no
serviço público federal é o subsídio mensal do
Presidente do Congresso Nacional.
( ) As nomeações para investidura em emprego
público em sociedade de economia mista
independem de prévia aprovação em concurso público.
( ) O servidor público estável pode perder o
cargo por decisão judicial condenatória de
segunda instância.
( ) O limite do subsídio dos Desembargadores
dos Tribunais de Justiça não pode exceder a
90% do subsídio dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal.
( X ) O limite da remuneração e do subsídio dos
ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica e
fundacional municipal é o subsídio do Prefeito.

26. Assinale a alternativa correta em matéria de
direito constitucional.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A entrada em vigor de um novo texto constitucional não trará nenhum reflexo à legislação
infraconstitucional até então vigente.
( ) Uma norma infraconstitucional revogada pela
Constituição anterior terá seus efeitos restaurados, quando compatível materialmente com
o novo texto constitucional.
( X ) As normas infraconstitucionais que forem
materialmente compatíveis com a nova
ordem constitucional serão recepcionadas e
recebidas por ela.
( ) O texto constitucional revogado deverá ser
recepcionado pela nova Constituição como
norma infraconstitucional.
( ) Com entrada em vigor de uma nova ordem
constitucional toda a legislação anterior a ela
será automaticamente revogada.
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27. Assinale a alternativa correta sobre os municípios.
a. ( ) Compete ao município legislar sobre o trânsito e o transporte público local.
b. ( X ) É vedado aos municípios recusarem fé aos
documentos públicos.
c. ( ) Os municípios não possuem autonomia político-administrativa, pois são vinculados aos
Estados dos quais fazem parte.
d. ( ) Cada município deverá constituir um órgão de
contas municipais para auxiliar o Legislativo
na execução do controle externo do Executivo.
e. ( ) Lei complementar estadual poderá autorizar
e indicar o período em que serão possíveis a
criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios.

28. Assinale a alternativa correta sobre o processo
legislativo.
a. ( X ) A Constituição não poderá ser emendada na
vigência de intervenção federal, de estado de
defesa ou de estado de sítio.
b. ( ) A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta de um terço dos Governadores dos
Estados, incluindo o do Distrito Federal.
c. ( ) Compete à Câmara dos Deputados promulgar
a emenda à Constituição após aprovada pelo
Congresso Nacional.
d. ( ) Não poderá ser objeto de emenda à Consti
tuição proposta que vise a abolir o voto
secreto das sessões do Congresso Nacional.
e. ( ) Uma vez rejeitada pelo Congresso Nacional,
a matéria constante de proposta de emenda
à Constituição não pode ser mais objeto de
nova proposição.

29. Assinale a alternativa que indica corretamente a
espécie de inconstitucionalidade que ocorre pela não
observância da competência exclusiva para iniciar o
processo legislativo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Vício material
Vício material parcial
Vício formal supressivo
Vício formal subjetivo
Vício formal objetivo

30. Assinale a alternativa correta sobre as Normas
Constitucionais sobre Administração Pública.
a. (
b.

c.

d.

e.

) É vedada a contratação de pessoal por tempo
determinado.
( ) Quando houver compatibilidade de horários,
é permitida a acumulação remunerada de
cargos públicos.
( ) Para o efeito de remuneração de pessoal do
serviço público, as atividades congêneres e
similares devem estar equiparadas ou vinculadas financeiramente.
( ) Subsídio e os vencimentos dos ocupantes de
cargos e empregos públicos poderão ser reduzidos mediante acordo ou convenção coletiva.
( X ) É garantido ao servidor público civil o direito à
livre associação sindical.

31. Assinale a alternativa que indica corretamente o
prazo decadencial do direito de anular a constituição
das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do
ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua
inscrição no registro.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1 ano
3 anos
4 anos.
5 anos
10 anos

32. Assinale a alternativa correta acerca das
associações.
a. ( X ) Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos.
b. ( ) A qualquer tempo e modo poderá ser transferida a terceiros a qualidade de associado.
c. ( ) A alienação de quota ou fração ideal do patrimônio da associação importa na transferência
ao adquirente da qualidade de associado.
d. ( ) As associações são constituídas pela união de
pessoas que se organizem para fins econômicos, sociais, culturais e recreativos.
e. ( ) Os associados terão direitos proporcionais ao
investimento integralizado no capital social
da sociedade.
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33. O domicílio da pessoa natural é:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

o lugar em que ela for encontrada.
a capital do Estado em que ela reside.
o lugar onde moram os seus familiares.
o lugar onde ela estabelece a sua residência
com ânimo definitivo.
e. ( ) o lugar onde ela exerce a sua atividade
profissional.

34. Assinale a alternativa correta sobre a desconsideração da personalidade jurídica de acordo com o
Código Civil Brasileiro.
a. ( ) O pedido deverá ser veiculado em ação própria e autônoma, que será apensada aos autos
principais.
b. ( ) A desconsideração da personalidade jurídica
somente poderá ser requerida pela parte
interessada até a citação da parte ré.
c. ( ) O Ministério Público somente poderá requerer
a desconsideração da personalidade jurídica
quando atuar no feito na qualidade de parte.
d. ( ) A qualquer tempo, verificado o abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio
de finalidade, ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz de ofício decidir desconsideração
da personalidade jurídica.
e. ( X ) A desconsideração da personalidade jurídica
pelo seu uso abusivo estará caracterizada pela
ocorrência do desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial.

35. De acordo com o Código Civil Brasileiro, assinale a alternativa correta acerca da prescrição e da
decadência.
a. ( ) Não corre prescrição contra a Fazenda Pública.
b. ( ) A prescrição contra incapazes somente
poderá ser interrompida uma única vez.
c. ( X ) A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado.
d. ( ) A qualquer tempo poderá se renunciada à
decadência legal.
e. ( ) É vedado ao juiz reconhecer de ofício a decadência legal.
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36. Assinale a alternativa correta sobre o bem de
família.
a. ( X ) A dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de família.
b. ( ) O bem de família é isento de qualquer execução por dívidas posteriores à sua instituição.
c. ( ) O bem de família não poderá ser inferior a um
terço do patrimônio líquido da unidade familiar existente ao tempo da instituição.
d. ( ) Apenas o prédio residencial urbano, com suas
pertenças e acessórios, poderá constituir o
bem de família.
e. ( ) A maioridade dos filhos extingue, automaticamente, a constituição do bem de família.

37. Assinale a alternativa que indica corretamente o
regime legal das relações patrimoniais entre os companheiros na união estável.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

regime da separação de bens
regime da comunhão parcial de bens
regime da comunhão universal de bens
regime da participação final nos aquestos
regime da comunhão absoluta de bens

38. Estão sujeitos a curatela:
1. os menores em caso de os pais decaírem do
poder familiar.
2. os menores com os falecimento dos pais.
3. os pródigos.
4. os ébrios habituais e os viciados em tóxico.
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 2 e 3.
Estão corretos apenas os itens 2 e 4.
Estão corretos apenas os itens 3 e 4.
Estão corretos os itens 1, 2, 3 e 4.
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39. Assinale a alternativa correta de acordo com o
Código de Defesa do Consumidor.
a. ( ) Cabe ao consumidor o ônus da prova do vício
ou defeito do produto ou serviço.
b. ( ) Mesmo comprovado o vício, é lícito ao fornecedor recusar a opção de reembolso da quantia já paga pelo consumidor.
c. ( X ) É nula de pleno direito a cláusula contratual
que preveja a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.
d. ( ) Desde que prevista em contrato, é possível o
fornecedor estipular cláusula contratual que
transfira a sua responsabilidade a terceiros.
e. ( ) É lícita a estipulação de cláusula que determine a utilização compulsória de arbitragem.

41. Assinale a alternativa correta de acordo com a
norma que dispõe sobre o processo e julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo
Tribunal Federal.
a. (
b.
c.

d.

e.
40. Assinale a alternativa correta de acordo com o
Código de Defesa do Consumidor.
a. ( ) Apenas a data de início dos serviços deverá
estar prevista no orçamento, sendo a previsão
de término facultativa.
b. ( ) O valor orçado terá validade pelo prazo de
trinta dias, contado de seu recebimento pelo
consumidor.
c. ( ) Por não se tratar de contrato, o orçamento
aprovado pelo consumidor não vincula o
fornecedor.
d. ( ) Visando o lucro, é lícito ao fornecedor exigir
do consumidor vantagem manifestamente
excessiva.
e. ( X ) O consumidor não responde por quaisquer
ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no
orçamento prévio.

) Proposta a ação direta, somente será admitida
a desistência antes da citação da parte ré.
( X ) Da decisão que indeferir a petição inicial cabe
recurso de agravo.
( ) Os órgãos ou as autoridades das quais se
emanou a lei ou o ato normativo impugnado
deverão prestar informações no prazo de quarenta e oito horas do recebimento do pedido.
( ) O Procurador Geral do Estado é parte
legítima para propor a ação direta de
inconstitucionalidade.
( ) A assistência ou qualquer das formas de intervenção de terceiros somente será aceita após
a citação.

42. Assinale a alternativa correta sobre o processo de
conhecimento.
a. (
b.
c.

d.

e.

) É vedado à parte formular qualquer espécie
de pedido genérico.
( ) O juiz deverá conhecer de ofício o compromisso arbitral.
( X ) É permitida a cumulação, num único processo,
contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda
que entre eles não haja conexão.
( ) O advogado dativo, o curador especial e o
órgão do Ministério Público têm o ônus da
impugnação especificada dos fatos narrados
na inicial.
( ) O oferecimento da reconvenção, simultaneamente com a contestação, suspende o
processo principal até que ela seja definitivamente julgada.
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43. Identifique os itens corretos de acordo com a
norma que dispõe sobre o processo e julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo
Tribunal Federal.
1. A declaração de constitucionalidade ou de
inconstitucionalidade tem eficácia contra
todos e efeito vinculante em relação aos
órgãos do Poder Judiciário e à Administração
Pública federal, estadual e municipal.
2. A modulação dos efeitos da sentença
somente será possível na ação de declaração
de inconstitucionalidade.
3. A decisão sobre a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo somente será tomada se presentes na
sessão pelo menos oito Ministros.
4. Julgada a ação, far-se-á, imediatamente, a
comunicação ao Congresso Nacional para a
adoção das medidas necessárias.
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 4.
Estão corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
Estão corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

44. Assinale a alternativa correta em matéria de competência no processo civil.
a. (
b.
c.

d.

e.

) Reputam-se conexas duas ou mais ações,
quando Ihes for comum as partes e os pedidos.
( ) O foro contratual não obriga os herdeiros e os
sucessores das partes estipulantes.
( ) A ação acessória não poderá ser proposta perante o juiz competente para a
ação principal.
( ) A competência em razão da matéria, do território e da hierarquia é inderrogável por convenção das partes.
( X ) O juiz da causa principal é também competente para a reconvenção, a ação declaratória
incidente, as ações de garantia e outras que
respeitam ao terceiro interveniente.
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45. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito,
quando:
1.
2.
3.
4.

o juiz pronunciar a prescrição.
o juiz acolher a alegação de perempção.
o juiz acolher a alegação de litispendência.
ocorrer confusão entre autor e réu.

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

( )
( )
( )
(X)
( )

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