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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.

12 de janeiro

35 questões

14 às 18h

4h de duração*

CONCURSO PÚBLICO

.

Consórcio Interfederativo Santa Catarina (CINCATARINA) • Concurso Público • Edital 001/2019
C01 Analista técnico IV • Advogado

Língua Portuguesa

10 questões

Texto 1
Reforma da Previdência:
o que muda para os trabalhadores
do setor privado
A principal mudança é a fixação de uma idade mínima
para a aposentadoria, de 65 anos para homens e 62
anos para mulheres, e o fim da possibilidade de aposentadoria somente por tempo de contribuição.
Até então, era possível se aposentar tanto por idade
quanto por tempo de contribuição. A idade mínima
era de 65 anos para homens e 60 anos para mulheres,
com um tempo mínimo de contribuição de 15 anos.
Antes, quem quisesse se aposentar com menos idade,
poderia fazê-lo desde que o tempo de contribuição fosse de 30 anos para mulheres e 35 anos para
homens. Isso não é mais possível.
Com a reforma da previdência, o tempo mínimo de
contribuição passa a ser de 15 anos para as mulheres e
de 20 anos para os homens. Caso uma pessoa atinja a
idade mínima para se aposentar (65 anos para homem
e 62 anos para mulheres), mas não tenha o tempo
mínimo de contribuição necessário, ela se aposentará
com um salário mínimo.
Outra mudança importante estabelecida com a
reforma da previdência foi no valor da aposentadoria
a partir da média de todos os salários, em vez de permitir a exclusão das 20% menores contribuições.
A reforma também eleva as alíquotas de contribuição
para quem ganha acima do teto do INSS (hoje em
R$ 5.839,00) e estabelece regras de transição para os
trabalhadores em atividade.
Cumprida a regra de idade, a aposentadoria será
de 60% com o mínimo de 15 anos de contribuição.
Cada ano a mais eleva o benefício em dois pontos
percentuais, chegando a 100% para mulheres com 35
anos de contribuição e para homens com 40 anos de
contribuição.

1. De acordo com o texto 1, é correto o que se afirma
em:
a. SQUARE Pela nova regra, o trabalhador poderá se aposentar quando completar a idade mínima – 65
anos para homens e 62 anos para mulheres –,
independentemente do tempo de contribuição.
b. SQUARE Na regra anterior, a única exigência para se aposentar era a idade mínima, que era menor do
que a nova regra.
c. SQUARE A reforma da previdência eleva as alíquotas de
contribuição de todos os trabalhadores, mas
será maior para os servidores públicos.
d. SQUARE A partir do próximo ano, quem ainda não contribui para a previdência somente poderá se
aposentar se completar a idade mínima e tiver
40 anos de contribuição.
e. Check-square Um homem que hoje tem 60 anos e 10 anos de
contribuição para a previdência poderá se aposentar daqui a 5 anos, mas receberá somente
60% do valor a que teria direito se tivesse
40 anos de contribuição.

2. Com base no texto 1, é correto afirmar que:
a. SQUARE as novas regras de aposentadoria valem igualmente para homens e mulheres que vão entrar
no mercado de trabalho a partir de 2020.
b. Check-square com a nova previdência, o cálculo do valor da
aposentadoria levará em conta a média de
todos os salários recebidos pelo trabalhador.
c. SQUARE a partir de agora, com a reforma da previdência,
as regras para os funcionários públicos passam a ser iguais às dos trabalhadores do setor
privado.
d. SQUARE existe um teto do INSS para a aposentadoria,
exceto se o trabalhar pagar um pedágio de
100% sobre a média de seu salário.
e. SQUARE na regra anterior à reforma, a idade mínima
era de 60 anos para homens e 55 anos para
mulheres, sem exigência de tempo mínimo de
contribuição.

Disponível em: https://www.infomoney.com.br/economia/
o-que-muda-na-sua-aposentadoria-com-a-reforma-da-previdencia/
Acesso em: 13 de nov. de 2019. [Fragmento adaptado].
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3. Assinale a alternativa em que a substituição do
termo destacado pelo termo sugerido entre parênteses mantém o significado do texto 1.
a. SQUARE “Até então, era possível se aposentar tanto por
idade quanto por tempo de contribuição.” (a
década de 1960)
b. SQUARE “Cumprida a regra de idade, a aposentadoria
será de 60% com o mínimo de 15 anos de contribuição.” (Embora tenha cumprido)
c. SQUARE “Antes, quem quisesse se aposentar com menos
da idade, poderia fazê-lo desde que o tempo
de contribuição fosse de 30 anos para mulheres
e 35 anos para homens.” (a fim de que)
d. Check-square “Caso uma pessoa atinja a idade mínima para
se aposentar (65 anos para homem e 62 anos
para mulheres), mas não tenha o tempo
mínimo de contribuição necessário, ela se aposentará com um salário mínimo.” (entretanto)
e. SQUARE “Outra mudança importante estabelecida
com a reforma da previdência foi no valor da
aposentadoria a partir da média de todos os
salários, em vez de permitir a exclusão das 20%
menores contribuições.” (ao invés de)

4. Assinale a alternativa em que todas as palavras
têm, em sua sílaba tônica, uma vogal nasal.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

anã • aluvião • órfão • ímã
moço • medo • mesmo • métrica
saltitante • sorrindo • alguns • recôncavo
conselho • mandato • contínuo • benquisto
encontraram • acreditam • espalhem •
discursarem

5. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal.
a. Check-square És tu quem está de acordo com essa alternativa
de encaminhamento da questão, não eu.
b. SQUARE Leia-se à página quarenta e oito as duas metodologias sugeridas pelo autor.
c. SQUARE Os Lusíadas, hoje, quase não é estudado nas
escolas.
d. SQUARE Pelas minhas contas, fazem mais ou menos
quarenta anos que não tinha notícias de ti.
e. SQUARE De acordo com o INEP, vinte por cento dos candidatos não fez as provas do ENEM.
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6. Assinale a alternativa na qual existe uma oração
subordinada substantiva objetiva direta.
a. SQUARE O Guarani, de José de Alencar, foi o livro de que
mais gostei.
b. SQUARE Apressou-se em comprar uma capa de chuva,
pois havia previsão de chuva na região.
c. SQUARE O acidente com o carro foi tão violento que a
seguradora deu perda total.
d. SQUARE Havia no jardim alguns pássaros que faziam
algazarra logo ao amanhecer.
e. Check-square Estou fora disso porque sei que não tens condições de me pagar.

7. Assinale a frase que está de acordo com as normas
da língua escrita padrão.
a. SQUARE Haviam alguns detalhes que precisa se inteirar
melhor.
b. Check-square Como estava convencido de que havia sido
procurado por interesses pessoais, recusou-se a
atendê-los.
c. SQUARE Como sou muito sensível à mudanças de temperatura costumo levar agasalhos extra.
d. SQUARE Segue anexo, juntamente com a nota fiscal, as
orientações para o encaminhamento da averbação do imóvel.
e. SQUARE Sinto ter que lhe dizer isso, mas o fato é que tu
não tem moral para me chamar à atenção.

8. Assinale a alternativa em que deve ser empregada a primeira das duas palavras que estão entre
parênteses.
a. Check-square Por consta da inércia do judiciário, o crime
(prescreveu/proscreveu) e ele livrou-se da
condenação.
b. SQUARE Ninguém comentou o assunto porque o fato
passou (desapercebido/despercebido) de
todos na festa.
c. SQUARE O fazendeiro fez ao filho a (seção/cessão) de
duzentas cabeças de gado.
d. SQUARE De tempos em tempos, se faz um novo
(senso/censo) da população.
e. SQUARE Levou cerca de dois meses e meio para
(diferir/deferir) a certidão pleiteada.
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9. Sobre redação oficial, é correto o que se afirma em:
a. SQUARE Nas comunicações oficiais, o vocativo será sempre seguido de dois pontos.
b. SQUARE O tratamento de Digníssimo (DD) e de Ilustríssimo (Ilmo.) é obrigatório em todas as correspondências oficiais.
c. Check-square Os pronomes de tratamento, embora se refiram
à segunda pessoa gramatical (à pessoa com
quem se fala), levam a concordância para a
terceira pessoa.
d. SQUARE Decretos são atos administrativos de competência exclusiva do Chefe do legislativo, destinados a prover as situações gerais ou individuais não previstas na lei.
e. SQUARE Ata é um conjunto de informações utilizado
para reportar resultados parciais ou totais de
uma determinada atividade, experimento, projeto, ação, pesquisa, ou outro evento que esteja
acabado ou em andamento.

10. Assinale a alternativa correta.
a. SQUARE Em “Ele não indagou se ficaríamos muito tempo
por ali”, o vocábulo “se” é um pronome reflexivo.
b. SQUARE Em “Diante da queixa, a modista respondeu à
cliente que lhe fizera o mais lindo vestido”, o
pronome pessoal oblíquo tônico “lhe” representa uma catáfora do sujeito “a modista”.
c. SQUARE No período composto “O rapaz propôs-lhe que
tomassem o metrô juntos e fossem até a casa
dele”, todas as orações são coordenadas.
d. SQUARE Na frase “O Dr. Damião havia operado a garganta da criança e recomendou-lhes que não
falassem com ela”, todos os pronomes são
pessoais do caso reto e, como tal, exercem a
função de sujeito.
e. Check-square Na frase “O diretor informou aos colegas que, se
não o apoiassem, haveria cisão no grupo”, existem dois verbos transitivos diretos e um verbo
bitransitivo.

Raciocínio Lógico

5 questões

11. Em uma prateleira de supermercado estão 16
pacotes de pão. Dentre estes, 4 são pacotes de pão
doce e os outros de pão salgado.
Escolhendo-se ao acaso dois pacotes desta prateleira,
a probabilidade de os dois pacotes escolhidos serem
de pão doce é:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Maior que 9%.
Maior que 7,5% e menor que 9%.
Maior que 6% e menor que 7,5%.
Maior que 4,5% e menor que 6%.
Menor que 4,5%.

12. Uma pessoa possui 10 camisas verdes, 8 azuis e
6 vermelhas.
Ao escolher ao acaso duas de suas camisas, a probabilidade de as camisas serem de cores diferentes é:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Maior que 72,5%.
Maior que 70% e menor que 72,5%.
Maior que 67,5% e menor que 70%.
Maior que 65% e menor que 67,5%.
Menor que 65%.

13. João vai a uma livraria para comprar três livros
como presente para seu filho. O atendente da livraria
oferece a João 15 livros distintos.
De quantas maneiras diferentes João pode presentear seu filho, utilizando 3 dos livros oferecidos pelo
atendente?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Mais de 475
Mais de 450 e menos de 475
Mais de 425 e menos de 450
Mais de 400 e menos de 425
Menos de 400
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14. Se João e Maria são tolerantes, então Antônio é
desengonçado. Se Antônio é desengonçado, então
Joaquim não é belo. Sabe-se que Joaquim é belo.

17. Analise as afirmativas abaixo sobre a funcionalidade de acesso rápido do Windows 10 Pro em
português.

Portanto:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

1. Podem-se fixar pastas e também arquivos à
barra lateral de acesso rápido do Windows 10.
2. Além das pastas fixas da barra de acesso rápido,
a funcionalidade contém a relação das pastas
frequentes e também dos arquivos recentes.
3. Pode-se optar por abrir o explorador de arquivos do Windows diretamente em Meu Computador no lugar de abrir em Acesso Rápido.

Antônio é desengonçado.
João e Maria são tolerantes.
João ou Maria são tolerantes.
João e Maria não são tolerantes.
João ou Maria não são tolerantes.

15. Uma família é composta por 3 homens e 4
mulheres.
De quantas maneiras diferentes é possível escolher
membros desta família para participar de um concurso literário?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Mais de 35.
Mais de 30 e menos de 35.
Mais de 25 e menos de 30.
Mais de 20 e menos de 25.
Menos de 20.

Informática

a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

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

18. Qual o nome do mecanismo do Google responsável por filtrar conteúdo explícito dos resultados de
busca?

5 questões

16. Assinale uma forma válida de criptografar um
documento do MS Word do Office 2016 com senha.
a. Check-square A partir da guia Arquivo  Informações 
Proteger Documento  Criptografar com Senha
b. SQUARE A partir da guia Revisão  Criptografar
Documento  Proteger com Senha
c. SQUARE A partir da guia Exibir  Propriedades do
Documento  Criptografar Documento 
Proteger com Senha
d. SQUARE A partir da guia Página Inicial  Propriedades
do Documento  Informações  Proteger
Documento
e. SQUARE A partir da guia Revisão  Propriedades
do Documento  Informações  Proteger
Documento
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

SafeSearch
ExplicitSearch
ProtectCenter
PrivacyCenter
ProtectedSearch

19. O MS Excel do Office 365 em português possui
uma funcionalidade que permite ao usuário escolher
quais colunas devem ser verificadas em busca de
informações duplicadas, de modo a remover linhas
em duplicidade de uma planilha.
Assinale a alternativa que contém a guia e o nome
correto dessa funcionalidade.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Dados  Validação de Dados
Dados  Remover Duplicatas
Revisão  Remover Duplicidades
Revisão  Remover linhas duplicadas
Dados  Excluir Duplicidades

Consórcio Interfederativo Santa Catarina (CINCATARINA) • Concurso Público • Edital 001/2019
C01 Analista técnico IV • Advogado

20. O MS Word do Office 365 em português possui
uma funcionalidade disponível a partir da guia Inserir,
denominada Instantâneo.
Assinale a alternativa que contém uma descrição correta dessa funcionalidade.
a. SQUARE Adicionar conteúdo instantâneo da Web ao
documento, atualizado automaticamente.
b. SQUARE Adicionar conteúdo dinâmico a partir de um
modelo ou template disponível em office.com
c. Check-square Adicionar uma imagem instantânea de qualquer janela que esteja aberta na área de trabalho do Windows.
d. SQUARE Adicionar conteúdo instantâneo da Web ao
documento; uma vez inserido, este conteúdo
não será mais atualizado.
e. SQUARE Adicionar uma planilha do MS Excel ou apresentação do MS Powerpoint, que será atualizada
automaticamente ao editar o arquivo de origem.

Conhecimentos Específicos

15 questões

21. Assinale a alternativa correta em relação à intervenção do Estado na propriedade.
a. Check-square O Estado poderá expropriar, sem qualquer
indenização ao proprietário, propriedades
rurais e urbanas onde forem localizadas a
exploração de trabalho escravo.
b. SQUARE O Poder Público poderá instituir, no caso de
iminente perigo público, uma limitação administrativa no uso de propriedade particular,
assegurada ao proprietário indenização ulterior,
se houver dano.
c. SQUARE A pequena e média propriedade rural poderão
ser objeto de desapropriação com pagamento
mediante títulos da dívida pública de emissão
previamente aprovada pelo Senado Federal,
assegurados o valor real da indenização e os
juros legais.
d. SQUARE Desde que seja assegurada a justa e prévia
indenização em dinheiro, é facultado aos Municípios legislar de forma concorrente sobre desapropriação por interesse social.
e. SQUARE A proteção do patrimônio cultural brasileiro
ocorrerá por meio de inventários, registros, vigilância e tombamento, vedada a desapropriação
como forma de acautelamento e preservação.

22. É correto afirmar de acordo com Código Civil
Brasileiro.
a. SQUARE A obrigação de dar coisa certa não abrange os
acessórios dela decorrentes, salvo se mencionados expressamente.
b. SQUARE Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta
se perder antes da tradição, sofrerá o credor a
perda.
c. SQUARE Até a tradição pertence ao devedor a coisa,
pela qual poderá exigir aumento no preço e, se
o credor não anuir, poderá o devedor resolver a
obrigação.
d. Check-square Na obrigação de dar coisa certa, se a coisa se
perder por culpa do devedor, responderá este
pelo equivalente, mais perdas e danos.
e. SQUARE O credor deverá indenizar o devedor nos casos
em que sobrevier melhoramento ou acréscimo
à coisa certa.

23. É correto afirmar de acordo com Código Civil
Brasileiro.
a. SQUARE A transferência de ativos ou de passivos sem
efetivas contraprestações, mesmo que de valor
proporcionalmente insignificante, é considerada desvio de finalidade para fins de desconsideração da personalidade jurídica.
b. Check-square Para fins de desconsideração da personalidade
jurídica, considera-se desvio de finalidade a
utilização da pessoa jurídica com o propósito
de lesar credores e para a prática de atos ilícitos
de qualquer natureza.
c. SQUARE Em casos de desconsideração da personalidade jurídica por abuso da personalidade,
apenas os administradores da pessoa jurídica
beneficiada poderão ter os seus bens pessoais
constringidos.
d. SQUARE A alteração da finalidade original da atividade
econômica específica da pessoa jurídica é
considerada desvio de finalidade para fins de
desconsideração da personalidade jurídica.
e. SQUARE Caracterizado o grupo econômico, pode o juiz
desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica para que sejam estendidos aos bens particulares de administradores a responsabilidade
empresarial.
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24. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei
Anticorrupção - Lei no 12.846, de 2013.

26. Assinale a alternativa correta de acordo com o
Código de Processo Civil.

a. SQUARE A instauração e o julgamento de processo
administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica caberá à autoridade
máxima do Poder Executivo, que agirá de ofício
ou mediante provocação, observados o contraditório e a ampla defesa.
b. SQUARE O processo administrativo para apuração da
responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por no mínimo
três servidores públicos.
c. Check-square A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração
de responsabilidade da pessoa jurídica poderá
ser delegada, vedada a subdelegação.
d. SQUARE O ato ou processo objeto da investigação
somente poderá ser suspenso ou ter os efeitos
revogados após o regular trâmite do procedimento, observados o contraditório e a ampla
defesa.
e. SQUARE O processo administrativo de apuração de
responsabilidade de pessoa jurídica será concluído no prazo, improrrogável, de cento e
oitenta dias contados da data do ato de constituição da comissão processante.

a. SQUARE Não será admitida a improcedência liminar do
pedido quando o juiz verificar, desde logo, a
ocorrência de decadência ou de prescrição.
b. SQUARE No julgamento da improcedência liminar do
pedido, independentemente do juízo de retratação, o juiz determinará o prosseguimento do
recurso de apelação com a intimação do réu para
apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.
c. SQUARE Julgado liminarmente improcedente o pedido,
o autor poderá interpor recurso de apelação,
devendo juiz retratar-se no prazo de 15 dias.
d. Check-square Transitada em julgado a sentença de mérito
proferida em favor do réu antes da citação,
incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria
comunicar-lhe o resultado do julgamento.
e. SQUARE Após citado o réu, nas causas que dispensem
a fase instrutória, o juiz julgará liminarmente
improcedente o pedido que contrariar dispositivo de lei local.

25. É correto afirmar de acordo com Código Civil
Brasileiro.
a. Check-square Não havendo fato ou omissão imputável ao
devedor, não incorre este em mora.
b. SQUARE Para se constituir o devedor em mora é necessária a interpelação judicial ou extrajudicial.
c. SQUARE Nas obrigações provenientes de ato ilícito o
reconhecimento da mora dependerá exclusivamente de decisão judicial transitada em julgado.
d. SQUARE Conta-se a mora desde a citação inicial nas
ações de reparação de dano decorrente de
obrigação inadimplida.
e. SQUARE A mora é um instituto jurídico exclusivo do
devedor que não cumpre a obrigação no
tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção
estabelecer.
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27. É correto afirmar de acordo com o Código de
Processo Civil.
a. SQUARE A liquidação da reparação pelo dano processual decorrente da tutela de urgência será
processada em autos próprios, por ocasião do
cumprimento de sentença.
b. SQUARE A tutela de urgência, que não poderá ter natureza cautelar, será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do
direito.
c. SQUARE O perigo de irreversibilidade dos efeitos da
tutela de urgência não obsta que o juiz defira a
medida após a justificação prévia.
d. SQUARE Na tutela de urgência, para assegurar o risco ao
resultado útil do processo, o juiz deverá exigir
caução real ou fidejussória idônea para ressarcir
os danos que a outra parte possa vir a sofrer.
e. Check-square Na tutela de urgência, parte responde pelo
prejuízo que a efetivação da tutela de urgência
causar à parte adversa se a sentença lhe for
desfavorável.
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28. De acordo com o Código de Processo Civil, são
título executivos judiciais, cujo cumprimento deverá
seguir o cumprimento de sentença:
1. a decisão homologatória de autocomposição
extrajudicial de qualquer natureza
2. sentença arbitral
3. sentença penal
4. a decisão homologatória de autocomposição
judicial
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
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.

29. É correto afirmar sobre a Ação Civil Pública.
a. Check-square A autarquia, empresa pública, fundação ou
sociedade de economia mista têm legitimidade
para propor a ação principal e a ação cautelar.
b. SQUARE Em caso de improcedência do pedido, o autor
da ação civil pública não poderá ser condenado
ao pagamento de custas e despesas processuais, tampouco, em honorários de advogado.
c. SQUARE Quando o objeto da ação civil pública envolver
questão tributária, a ação será proposta na
sede do ente público competente para a instituição da exação questionada.
d. SQUARE Os órgãos públicos legitimados para ingressar
com a ação civil pública poderão instaurar
inquérito civil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, úteis ao ajuizamento da demanda.
e. SQUARE Na ação civil pública a sentença civil não fará
coisa julgada erga omnes, hipótese em que
qualquer legitimado poderá intentar outra ação
com idêntico fundamento, valendo-se de nova
prova.

30. É correto afirmar de acordo com o Código de
Defesa do Consumidor.
a. SQUARE O prazo decadencial para se reclamar pelos
vícios aparentes ou de fácil constatação tem
início a partir do conhecimento do dano ou de
sua autoria.
b. SQUARE O direito de ação para reclamar pelos vícios
aparentes ou de fácil constatação, tratando-se
de fornecimento de serviço e de produtos
duráveis, prescreve em 90 dias.
c. Check-square Até o seu encerramento, o prazo para a contagem do direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação é obstado pela
instauração de inquérito civil.
d. SQUARE O prazo do direito de ação para reclamar pelos
vícios, aparentes ou ocultos, e de fácil constatação inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.
e. SQUARE O direito de reclamar pelos vícios, ocultos e
aparentes, caduca em trinta dias tratando-se
de fornecimento de serviço e de produtos não
duráveis.

31. Sobre a Ação Popular, são nulos os atos lesivos ao
patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados,
dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista nos casos de:
1.
2.
3.
4.

incompetência
desvio de finalidade
vício de forma
inexistência dos motivos

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

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

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.
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32. De acordo com a Constituição Federal de 1988,
assinale a alternativa que indica corretamente matérias cuja competência legislativa é concorrente entre a
União, os Estados e o Distrito Federal.
a. SQUARE Procedimentos em matéria processual, previdência social e seguridade social.
b. SQUARE Proteção à infância e à juventude, previdência
social e transporte.
c. SQUARE Procedimentos em matéria processual, trânsito
e regime de portos.
d. Check-square Proteção à infância e à juventude, procedimentos em matéria processual e previdência social.
e. SQUARE Registro público, proteção à infância e à juventude e assistência jurídica.

33. De acordo com a Constituição Federal de 1988, é
correto afirmar.
a. SQUARE É vedada qualquer espécie de vinculação de
receita de impostos a órgão, fundo ou despesa.
b. Check-square A instituição de fundos de qualquer natureza
depende de prévia autorização legislativa.
c. SQUARE A concessão e a utilização de créditos, limitados ou ilimitados, dependem de prévia autorização legislativa e indicação dos recursos
correspondentes.
d. SQUARE Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual.
e. SQUARE A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderá ser admitido, após
prévia autorização legislativa.
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34. É correto afirmar acerca da Lei de Execução Fiscal.
a. SQUARE Não se admite o reconhecimento da prescrição
intercorrente em execução fiscal.
b. SQUARE Ao receber a inicial da execução fiscal, o juiz
determinará a suspensão da prescrição.
c. SQUARE Em execução fiscal, a prescrição somente
poderá ser reconhecida a requerimento da
parte que lhe favorecer.
d. SQUARE Suspenso o processo executivo pela não localização de bens do devedor, a Fazenda Pública
deverá requerer, a seu critério, a suspensão do
prazo prescricional.
e. Check-square Na execução fiscal, a intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita
pessoalmente.

35. É correto afirmar acerca dos tributos municipais.
a. SQUARE O Imposto Predial e Territorial Urbano poderá
ter a sua alíquota progressiva em função do
número de imóveis do contribuinte.
b. SQUARE A locação a terceiros de imóvel beneficiado pela
imunidade tributária faz cessar o benefício em
relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano.
c. Check-square O imposto sobre serviços não incide sobre os
depósitos, as comissões e taxas de desconto,
cobrados pelos estabelecimentos bancários.
d. SQUARE O imposto sobre serviço de qualquer natureza tem como fato gerador a prestação, por
empresa ou pessoa física, com estabelecimento
fixo, de serviços e atividades específicas previstos em lista a ser regulamentada por meio de
Lei Complementar.
e. SQUARE O Município deverá calcular o valor do imposto
de transmissão causa mortis sobre o saldo credor da promessa de compra e venda de imóvel,
no momento da abertura da sucessão do promitente vendedor.

G R A D E D E R E S P O S TA S
2
3
4
Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

5

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que
você poderá levar para posterior conferência.

6
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