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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
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Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão2
resposta.
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
7
comunique imediatamente ao fiscal.
8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita
9
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10 Assine o cartão resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham
11
mais de uma resposta, emenda ou rasura.
Ao término da prova, o caderno de questões e o cartão-resposta devem ser devolvidos ao
12
fiscal da prova.

Identiﬁcação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
01. Leia o recorte de texto a seguir e marque a
alternativa correta.
A aldeia do Moonfleet fica a menos de um
quilômetro do mar, na margem direita ou ocidental
do rio Fleet. Esse riacho, tão estreito no ponto em
que serpenteia junto às casas que alguém ágil é
capaz de saltá-lo sem a ajuda de uma vara, alargase mais adiante, no manguezal salgado abaixo
da cidade, transformando-se por fim num lago de
águas salobras. Esse lago só é bom para aves
marinhas, garças e ostras, formando um ambiente
que nas Índias costumam chamar de laguna. A
laguna é separada do canal aberto por uma praia
imensa e horrorosa, ou ainda por diques ou pedras
dos quais falarei mais tarde. Quando era criança
eu pensava que esse lugar se chamava Moonfleet
porque nas noites quietas, fosse verão ou inverno,
a lua brilhava com muita intensidade sobre a lagoa.
(J. Meade Falkner. Moonfleet – O tesouro do Barba
Negra. Rio de Janeiro: Record, 2006, p. 22)
a) Moonfleet é o nome da aldeia litorânea descrita
pelo personagem.
b) Moonfleet não é o nome verdadeiro do lugar
descrito pelo personagem.
c) Laguna é o nome de um lago cheio de aves
marinhas, garças e ostras, localizado nas Índias.
d) Laguna é um riacho, também conhecido como
Fleet, que serpenteia a aldeia do Moonfleet.
________________________________________
02. Leia o poema a seguir e assinale a alternativa
correta.
UAU!
Fiquei olhando, perguntando,
Sonhando, assuntando,
Ciscando você.
E quando dei por mim...
Já estava amando.
(Ulisses Tavares. Diário de uma paixão. São Paulo:
Geração Editorial, 2003)
a) Os três primeiros versos do poema formam um
período composto por várias orações coordenadas
assindéticas.
b) Os dois últimos versos formam um período
composto por duas orações coordenadas sindéticas.
c) O verso “Já estava amando” é uma oração
subordinada substantiva.
d) O verso “E quando dei por mim...” é a oração
principal do período.

03. Pleonasmo é a repetição, utilizando-se
de palavras diferentes, de uma informação já
apresentada na frase. O seu emprego somente
se justifica quando há a finalidade específica
de enfatizar uma ideia ou em gêneros poéticos,
sendo que, ao ser utilizado inadequadamente, é
conhecido na gramática como pleonasmo vicioso.
Assinale a única alternativa na qual se apresenta
um pleonasmo vicioso.
a) O balão subiu acima das nuvens.
b) Entrou apressadamente pela primeira porta que
encontrou.
c) O nível de segurança despencou, abaixo do que
poderia ser tolerado.
d) Em muitos países de governo ditatorial as
empresas públicas têm o monopólio exclusivo de
seu mercado de atuação.
________________________________________
04. Leia o período a seguir e marque a única
alternativa correta:
“Quando chegam à universidade, os jovens se
deparam com novos desafios”.
a) Na oração “Quando chegam à universidade”,
ocorre uma relação de CAUSA com a oração
principal.
b) Na oração “Quando chegam à universidade”,
ocorre uma relação de CONSEQUÊNCIA com a
oração principal.
c) Na oração “Quando chegam à universidade”,
ocorre uma relação de TEMPO com a oração
principal.
d) Na oração “Quando chegam à universidade”,
ocorre uma relação de FINALIDADE com a oração
principal.
________________________________________
05. A respeito dos termos essenciais da oração,
marque a alternativa correta.
a) “A casa de madeira velha da frente ruiu”. Nessa
oração, o predicado é: “da frente ruiu”.
b) Predicado verbal é aquele que contém apenas
verbos.
c) Não existe frase sem verbo.
d) Na oração: “viver é o mais importante”, a palavra
“viver” tem a função sintática de sujeito.
________________________________________
06. Leia o recorte de texto a seguir e responda a
alternativa correta.
A CASA DE MADAME BRIZARD
A casa tinha dois andares e uma boa chácara no
fundo. O salão de visitas era no primeiro. - Mobília
antiga, um tanto mesclada; ao centro, grande lustre
1

de cristal, coberto de filó amarelo. Três largas
janelas de sacada, guarnecidas de cortinas brancas,
davam para a rua; do lado oposto, um enorme
espelho de moldura dourada e gasta, inclinavase pomposamente sobre um sofá de molas; em
uma das paredes laterais, um detestável retrato a
óleo de Madame Brizard, vinte anos mais moça,
olhava sorrindo para um velho piano, que lhe ficava
fronteiro; por cima dos consolos vasos bonitos de
louça da Índia, cheios de areia até à boca.
Imediato à sala, com uma janela igual àquelas
outras, havia um gabinete, comprido e muito
estreito, onde o Coqueiro tinha a sua biblioteca
e a sua banca de estudos. Via-se aí uma pasta
cheia de papéis, um tinteiro e um depósito de
fumo, representando o busto de um barbadinho; ao
fundo, uma conversadeira de palhinha, encostada
à parede, por debaixo de um pequeno caixilho de
madeira com o retrato de Vítor Hugo em gravura.
Seguia-se o aposento de Madame Brizard e mais
do marido, onde também dormia o menino, o César,
que teria então doze anos; logo depois estava o
quarto de Amelinha e da tal viúva histérica, Léonie,
a quem a família só tratava por “Nini”.
Vinha depois a grande sala de jantar, forrada
de papel alegre; nas paredes distanciavam-se
pequenos cromos amarelados, representando
marujos de chapéu de palha, tomando genebra,
e assuntos de conventos - frades muito nédios e
vermelhos refestelados à mesa ou a brincarem com
mulheres suspeitas. Um guarda-louça expunha, por
detrás das vidraças, os aparelhos de porcelana e os
cristais; defronte - um aparador cheio de garrafas,
ao lado de outro em que estavam os moringues.
(Aluísio Azevedo. Casa de Pensão. São Paulo:
Martins, 1968, p. 77.)
a) O texto é predominantemente dissertativo com
elementos de descrição objetiva.
b) O texto é predominantemente descritivo,
explorando tanto elementos de descrição objetiva
quanto subjetiva.
c) Trata-se de um texto narrativo com elementos
dissertativos e narrativos.
d) Pode-se afirmar que nesse texto o objetivo
do escritor é narrar a vida das pessoas que
viviam naquela casa, utilizando-se de elementos
dissertativos.
QUESTÕES
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-

MATEMÁTICA

07. Em uma repartição pública de 150 (cento e
cinquenta) funcionários, 80 (oitenta) gostam de
futebol, e 30 (trinta) de vôlei, sabendo que 10 (dez)
gostam de futebol e vôlei, quantos não gostam nem
de futebol e nem de vôlei?

a) 50
b) 40
c) 120
d) 110
________________________________________
08. Em um hipermercado um produto era vendido
por R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e sofre três
aumentos sucessivos de 5% (cinco por cento), qual
será o valor final do produto?
a) 4600,00
b) 4200,00
c) 44000,00
d) 4630,50
________________________________________
09. Pedro tem um laptop e a bateria descarrega de
acordo com a função c(t)=Co.2 (-0,1)t , sendo Co
a quantidade inicial de carga e c(t) a quantidade
de carga após t horas de uso. Após a bateria ser
totalmente carregada, em quantas horas a carga da
bateria se reduzirá a 25% (vinte e cinco por cento)
da carga inicial?
a) 20
b) 8
c) 10
d) 5
________________________________________
10. Ana, Cláudia e Patrícia são irmãs, e decidem
fazer um investimento em sociedade e os
respectivos capitais são aplicados a juro simples:
Ana faz a primeira aplicação com a taxa de 36% a.a.
(trinta e seis por cento ao ano), durante 4 (quatro)
anos; Cláudia é a segunda a aplicar com taxa de
24% a.a. (vinte e quatro por cento ao ano), durante
3 (três) anos e 6 (seis) meses e Patrícia é a terceira
a fazer a aplicação à taxa de 12% a.a. (doze por
cento ao ano), durante 2 (dois) anos e 4 (quatro)
meses. Juntos, os capitais renderam um juro de R$
48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Sabendo que
o segundo capital é o dobro do primeiro e que o
terceiro é o triplo do segundo, o valor do primeiro
capital é de?
a) 16000
b) 10000
c) 20000
d) 32000
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS
11. “Distingue Montesquieu em cada Estado três
sortes de poderes: o Poder Legislativo, o Poder
Executivo e o Poder Judiciário. A cada um desses
poderes correspondem, segundo o pensador
francês, determinadas funções”.
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(BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 17ª edição.
São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 149)
Com base no texto, é correto afirmar que o Poder
Legislativo exerce a função de
a) Produzir as leis que integrarão a estrutura
normativa da sociedade.
b) Fiscalizar as leis aplicadas pelo Poder Judiciário
em casos concretos.
c) Impor as leis ao Poder Executivo para que as
cumpra literalmente.
d) Decidir as leis que devem ser abolidas e vetadas
na sociedade.
________________________________________
12. “Tradições milenares sobrevivem em um país
cada vez mais cosmopolita, enquanto outras se
dissolvem na violência da transformação. A rapidez
da mudança cria um cenário no qual diferentes
tempos históricos disputam um lugar ao sol no
presente. O mesmo país que envia astronautas
ao espaço usa o arado manual no campo; lidera
o ranking de crescimento global, mas ainda tem a
maior parte de sua população na zona rural; possui
o segundo maior número de internautas do mundo
e pratica a censura abertamente”.
(TREVISAN, Cláudia. China: o renascimento do
império. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2006,
p 24).
O país descrito no texto faz parte do seguinte grupo:
a) IBAS
b) BRICS
c) G7
d) MERCOSUL
________________________________________
13. “Uma nova democracia, verdadeiramente
includente, brota na ação dos que hoje se mobilizam
em favor da mudança da representação política e
da expressão direta do soberano popular”.
(REIS, Márlon. O Gigante acordado. Manifestações,
ficha limpa e reforma política. Rio de Janeiro: Leya,
2013, p. 31)
A expressão “soberano popular” que aparece no
texto refere-se à (ao):
a) Determinação do rei.
b) Mandamento de Deus.
c) Vontade do Povo.
d) Imposição do ditador.
________________________________________
14. “O reconhecimento recíproco, pode significar,
por exemplo, que cidadãos seculares e religiosos
estejam dispostos a se ouvirem mutuamente em
debates públicos e a aprenderem uns com os
outros”.

(HABERMAS, Jürgen, 1929 – Entre naturalismo
e religião: estudos filosóficos/Jürgen Habermas;
(tradução Flávio Beno Siebeneichler). – Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2007, p. 9/10).
Sobre a qualidade de “cidadão secular” assinale a
alternativa correta:
a) Observa os preceitos religiosos.
b) Inspirado pela religiosidade.
c) Não está sujeito a nenhuma ordem religiosa.
d) Pertence ao instituto monástico.
QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. De acordo com as normas constitucionais, a
criação, incorporação, fusão e desmembramento
dos Municípios, obedecerão às seguintes etapas:
a) Lei federal, dentro do período determinado por
lei complementar estadual; referendum; estudo de
viabilidade municipal, publicados na forma da lei.
b) Lei estadual, dentro do período determinado
por Lei Complementar Federal; consulta prévia,
mediante plebiscito, às populações dos Municípios
envolvidos; divulgação dos Estudos de Viabilidade
Municipal, apresentados e publicados na forma da
lei.
c) Lei municipal, dentro do período determinado
por Lei Complementar Estadual; consulta
prévia, mediante referendum, às populações
dos Municípios envolvidos, após divulgação dos
Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e
publicados na forma da lei.
d) Aprovação da população diretamente interessada,
através de plebiscito e aprovação do Congresso
Nacional, por lei complementar.
________________________________________
16. Nos termos da lei, a Seguridade Social
compreende um conjunto integrado de ações de
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade,
competindo ao primeiro organizá-la com base nos
seguintes objetivos:
a) Universalidade da cobertura e do atendimento;
uniformidade e equivalência dos benefícios e
serviços às populações urbanas e rurais; seletividade
e distributividade na prestação dos benefícios e
serviços; irredutibilidade do valor dos benefícios;
equidade na forma de participação no custeio;
diversidade da base de financiamento; caráter
democrático e descentralizado da administração,
mediante gestão quadripartite, com participação
dos trabalhadores, dos empregadores, dos
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
b) Individualidade na cobertura e no atendimento;
uniformidade e equivalência dos benefícios e
serviços às populações urbanas e rurais; seletividade
e distributividade na prestação dos benefícios e
serviços; irredutibilidade do valor dos benefícios;
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equidade na forma de participação no custeio;
diversidade da base de financiamento; caráter
democrático e descentralizado da administração,
mediante gestão tripartite, com participação dos
trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados
e do Governo nos órgãos colegiados.
c) Universalidade da cobertura e do atendimento;
uniformidade e equivalência dos benefícios
e serviços apenas
às populações urbanas;
seletividade e distributividade na prestação dos
benefícios dos serviços; irredutibilidade do valor
dos benefícios; equidade na forma de participação
no custeio; diversidade da base de financiamento;
caráter democrático e centralizado da administração,
mediante gestão quadripartite, com participação
dos trabalhadores, dos empregadores, dos
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
d) Universalidade da cobertura e do atendimento;
variabilidade e equivalência dos benefícios e
serviços às populações urbanas e rurais; seletividade
e distributividade na prestação dos benefícios e
serviços; redutibilidade do valor dos benefícios;
equidade na forma de participação no custeio;
uniformidade da base de financiamento; caráter
democrático e centralizado da administração,
mediante gestão quadripartite, com participação
dos trabalhadores, dos empregadores, dos
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
________________________________________
17. Os contratos públicos são regidos por
norma e princípios próprios do Direito Público,
atuando o Direito Privado apenas supletivamente,
jamais substituindo ou derrogando as regras
privativas da Administração. Acerca dos contratos
administrativos, julgue os itens a seguir e assinale a
alternativa correta:
I. O contrato administrativo é sempre consensual, e,
em regra, formal, oneroso, comutativo e realizado
intuitu personae.
II. A licitação é uma característica externa do
contrato administrativo, só dispensável nos casos
expressamente previstos em lei, entretanto, no que
tange à legislação ambiental, a contratação com
base em projeto básico só pode ocorrer após a
obtenção da licença prévia ambiental.
III. É o objeto, a finalidade pública e o interesse
público que caracterizam o contrato administrativo.
IV. Os contratos administrativos podem ser de
colaboração e de atribuição.
V. As cláusulas exorbitantes podem consignar as
mais diversas prerrogativas, no interesse do serviço
público, tais como a ocupação do domínio público,
o poder expropriatório e a atribuição de arrecadar
tributos, concedidos ao particular contratado para a
cabal execução do contrato.

Estão corretos apenas os itens:
a) I , II, III e V.
b) I , III, IV e V.
c) I , II ,III e IV.
d) I, II, IV e V.
________________________________________
18. De acordo com a Constituição Federal, na
redação resultante da EC nº 19, chamada de
“Emenda da Reforma Administrativa”, bem como
da EC nº 20, os servidores públicos classificam-se
em quatro espécies: agentes políticos, servidores
públicos em sentido estrito ou estatutários,
empregados públicos e os contratados por tempo
determinado.
Com relação aos servidores públicos, a definição
correta é:
a) são os agentes públicos que ocupam cargos
vitalícios ou comissionados, como por exemplo, os
Ministros de Estados.
b) são todos os titulares de emprego público da
Administração direta e indireta, sujeitos ao regime
jurídico da CLT.
c) são servidores públicos submetidos ao regime
jurídico administrativo especial da lei prevista no
art. 37, IX da Constituição Federal de 1988, bem
como ao regime geral da previdência social.
d) são os titulares de cargo público efetivo e
em comissão, com regime jurídico estatutário
geral ou peculiar e integrantes da Administração
direta, autarquias e das fundações públicas com
personalidade de Direito Público.
________________________________________
19. O orçamento é lei em sentido formal. Sobre o
orçamento público, as normas relativas às metas e
diretrizes da Administração, bem como à distribuição
de receitas e despesas, é correto afirmar:
a) a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá
as metas e prioridades da administração pública
federal, excluindo as despesas de capital para o
exercício financeiro subsequente.
b) caberá ao Congresso Nacional, com a sanção
do Presidente da República dispor sobre o plano
plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamentos
anuais.
c) quanto à realização de dispêndios este poderá
ser realizado sem prévia autorização legislativa
d) apenas a pessoa jurídica terá acesso a informações
referentes ao lançamento e o recebimento de toda
a receita das unidades gestoras, inclusive referente
a recursos extraordinária.
________________________________________
20. Conforme entendimento do Supremo Tribunal
Federal (STF) e tendo como base a Lei de
Responsabilidade Fiscal, bem como a Constituição
Federal de 1988, sobre a despesa total com pessoal,
é correto afirmar:
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a) a despesa de pessoal ativo e inativo da União, dos
Estados, Distrito Federal, exceto a dos Municípios,
não poderá exceder os limites estabelecidos por lei
complementar estadual.
b) engloba todas as modalidades de gasto do Poder
Público relacionadas ao pagamento de prestação
de serviços no sentido mais amplo, incluindo ativos,
inativos, pensionistas, contribuições, encargos e,
igualmente, terceiros cuja mão de obra substitua os
servidores públicos.
c) com relação à despesa total com pessoal, a União,
em cada período de apuração, não excederá 60%
(sessenta por cento) da receita corrente líquida .
d) é válido de pleno direito o ato que provoque
aumento da despesa com pessoal.
________________________________________
21. Sobre os princípios constitucionais tributários,
especialmente o da não vedação da isenção
heterônoma, é correto afirmar:
a) a lei tributária não pode tributar fatos passados.
b) é vedado à União dar tratamento desigual entre
os entes federativos, salvo para concessão de
incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio
do desenvolvimento socioeconômico entre as
diferentes regiões do país.
c) sempre que possível, os tributos serão graduados
conforme a capacidade econômica do contribuinte.
d) é vedado à União instituir isenções de tributos
da competência dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios.
________________________________________
22. De acordo com o Código Tributário Nacional,
a cessação do crédito tributário subordina-se à
ulterior verificação do lançamento, na forma da
lei. No que tange à extinção de crédito tributário,
marque a alternativa INCORRETA.
a) o fisco poderá rever o lançamento anterior, nos
termos da legislação, desde que ainda não tenha
ocorrido a decadência.
b) a remissão, uma das formas de extinção do
crédito tributário, compreende o perdão parcial ou
total do crédito tributário, sempre por lei e deverá
atender apenas à situação econômica do sujeito
passivo.
c) a isenção pode ser restrita a determinada região
do território da entidade tributante, em função das
condições a ela peculiares.
d) a decadência ocorre pelo decurso de 5 anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.

23. Assinale a alternativa correta:
a) a função econômica das obrigações consiste na
circulação e intercâmbio de bens.
b) o pagamento não poderá ser realizado pelo
representante do devedor, tampouco por seus
herdeiros.
c) o terceiro não-interessado pode, também, figurar
como solvens.
d) as obrigações condicionais cumprem-se na data
do implemento da condição, cabendo ao devedor a
prova de que deste teve ciência o credor.
________________________________________
24. Em conformidade com o Código Civil de 2002,
a liberdade de contratar será desempenhada em
razão e nos limites da função social do contrato.
Acerca dos contratos é correto afirmar:
a) A troca ou permuta é onerosa porque o vendedor
se beneficia com o preço e perde a coisa; o
comprador se beneficia com a coisa e perde o
preço.
b) a doação inoficiosa é aquela que traduz violação
da legítima dos herdeiros necessários.
c) Nos contratos de empreitada de edifícios ou
outras construções consideráveis, o empreiteiro de
materiais e execução responderá, durante o prazo
irredutível de dez anos, pela solidez e segurança
do trabalho, assim em razão dos materiais, como
do solo.
d) Na locação de coisas, uma das partes se obriga a
ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso
e gozo de coisa fungível, mediante certa retribuição.
________________________________________
25. O processo não é o procedimento, mas o
resultado da soma de diversos fatores, um dos
quais é exatamente o procedimento. Acerca do
tema, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa
correta:
I. O impedimento é vício mais grave que a
suspeição, razão pela qual aquele pode ser arguido
no processo a qualquer tempo, até o trânsito em
julgado da sentença, e mesmo após esse momento,
por mais cinco anos, através de ação rescisória.
II. O Código de Processo Civil, em enumeração
meramente taxativa, indica como auxiliares da
justiça o escrivão, o oficial de justiça, o perito, o
depositário, o administrador e o intérprete.
III. De acordo com o Código de Processo Civil, os
motivos de impedimento e suspeição se aplicam,
também, ao serventuário da justiça, ao perito, ao
intérprete, exceto ao órgão do Ministério Público.
IV. Deve o juiz, de ofício ou a requerimento,
determinar a citação do litisconsorte necessário
ausente, cabendo ao autor o ônus de promover sua
integração ao processo, sob o risco de ver o mesmo
ser extinto.
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V. Conforme disposição do CPC, nos processos de
jurisdição voluntária as despesas serão adiantadas
pelo requerente, e posteriormente rateadas pelos
interessados.

28. Com referência à legislação ambiental, que
trata sobre os crimes ambientais e os crimes contra
ordenamento urbano e patrimonial, julgue a Verdade
(V) ou Falsidade (F) das proposições abaixo.

Estão corretos apenas os itens:
a) apenas os itens I e V.
b) apenas os itens II e III.
c) apenas os itens III e IV.
d) apenas os itens IV e V.
________________________________________

( ) As pessoas jurídicas serão responsabilizadas
administrativa, civil e penalmente, nos casos
em que a infração seja cometida por decisão de
seu representante legal ou contratual, ou de seu
órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua
entidade.
( ) As condutas e atividades consideradas lesivas
ao meio ambiente sujeitarão as pessoas jurídicas
infratoras a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os
danos causados.
( ) As sanções penais para as pessoas jurídicas
só poderão ser restritivas de direitos, multa ou
prestação de serviços à comunidade.
( ) Nos crimes previstos na Lei ambiental, a
suspensão condicional da pena pode ser aplicada
nos casos de condenação a pena privativa de
liberdade não superior a três anos.
( ) Nas infrações penais descritas na lei 9.605/98,
a ação penal será pública condicionada.

26. Em relação às exceções processuais, julgue os
itens abaixo e, em seguida, assinale a alternativa
correta.
I. É lícito, no prazo de 10 (dez) dias, a qualquer das
partes, oferecer exceção, aduzindo a incompetência,
o impedimento ou a suspeição.
II. As exceções de impedimento e de suspeição
do juiz podem ser oferecidas, mesmo depois de
decorrido o prazo para a resposta do demandado,
o que pode se dar em qualquer tempo e grau de
jurisdição.
III. O oferecimento de qualquer das exceções
processuais não
acarretará a suspensão do
processo.
IV. A exceção de incompetência deve ser
apresentada em petição autônoma, fundamentada
e devidamente instruída, indicando o excipiente o
juízo que considera competente.
Sobre o tema, assinale a assertiva correta:
a) Apenas o item I.
b) Apenas os itens I e III.
c) Apenas o item IV.
d) Apenas os itens II e IV.
________________________________________
27. Sobre os crimes contra a Administração Pública.
I. Tratando-se de um delito de forma livre, o agente
poderá valer-se de diversos meios para satisfazer
sua pretensão, podendo usar violência, ameaça,
fraude etc. O importante é que ele mesmo faça a
sua própria justiça, não chamando o Estado para
intervir na questão.
II. Tem por finalidade proteger as finanças públicas
e, em sentido mais amplo, a própria Administração
Pública. A ação penal é de inciativa pública
incondicionada.
As assertivas acima se referem, respectivamente,
aos crimes de:
a) Ordenação de despesa não autorizada; Coação
no curso do processo.
b) Exercício arbitrário das próprias razões; Não
cancelamento de restos a pagar.
c) Exercício arbitrário das próprias razões;
Ordenação de despesa não autorizada.
d) Condescendência criminosa; Emprego irregular
de verbas públicas ou rendas públicas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta:
a) V, F, V, V, F.
b) V, F, V, V, V.
c) F, V, V, V, F.
d) V, V, F, V, F.
________________________________________
29. Analise as situações abaixo.
I. Antônio, maior, capaz, técnico em mecânica
foi chamado momentaneamente para reparar o
elevador da loja de calçados “Sola Lisa”.
II. Jonathas e Maurilio, maiores e capazes, são
representantes comerciais da laticínios “Leite
Dubom” e possuem tênue pessoalidade e
subordinação em relação ao tomador do serviço,
apesar de correrem o risco de suas atividades;
III. Marcondes, maior, capaz, durante os anos de
2006 a 2015, trabalhou na proximidade da orla
marítima, em regime de rodízio e com intermediação
do órgão gestor de mão de obra.
Assinale a alternativa correta.
a) Antônio e Marcondes são trabalhadores
eventuais, enquanto que Jonathas e Maurilio são
trabalhadores autônomos.
b) Antônio é trabalhador avulso; Marcondes e
Maurilio são trabalhadores eventuais; Jonathas é
trabalhador autônomo que se encontra na “zona
grise”.
c) Antônio é trabalhador eventual; Jonathas e Maurilio
são trabalhadores autônomos que se encontram na
“zona grise” e Marcondes é trabalhador avulso.
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d) Jonathas e Maurilio são trabalhadores eventuais;
Antônio é trabalhador avulso e Marcondes é
trabalhador autônomo que se encontra na “zona
grise”.
________________________________________
30. Amélia, empregada no salão de beleza, “Tapa
no Visual”, faltou ao serviço, no dia 10 de fevereiro
de 2015, no turno da manhã para se apresentar à 1ª
Vara do Trabalho da cidade em que mora, em razão
se ser reclamante em um processo trabalhista que
movia contra sua antiga empregadora, a “Bella
Beleza”. Artemísia, sua superiora hierárquica, no
salão de beleza, “Tapa no Visual”, determinou o
desconto, em seu salário, referente a essa falta ao
trabalho.
Considerando a narrativa acima, assinale a
alternativa correta.
a) Fica a critério do empregador descontar ou não,
as horas referentes à falta do empregado para
comparecimento à justiça.
b) As horas necessárias para o empregado
comparecer, como parte, à justiça do trabalho, não
acarretarão prejuízos ao salário.
c) Justifica-se o desconto no respectivo salário,
quando o empregado faltar ao trabalho, ainda que
seja para acompanhar audiência na Justiça do
Trabalho.
d) A falta ao trabalho para acompanhar audiência
judicial somente justifica o desconto no salário do
empregado mediante autorização específica do juiz
do trabalho para tal fim.

GABARITO
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