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ATENÇÃO 
 
�� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, distribuídas nos seguintes componentes: Conhecimentos 

Específicos - 15 (quinze) questões de Matemática e 05 (cinco) questões de Informática; 

Conhecimentos Gerais – 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Processo 

Civil/Trabalhista, 05 (cinco) questões de Direito Constitucional, 05 (cinco) questões de Direito Civil, 

05 (cinco) questões de Direito Tributário e 05 (cinco) questões de Direito Administrativo.    

�� Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

�� Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o 

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição. 

�� Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um 

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide 

com o seu Número de Inscrição. 

�� As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica 

azul ou preta.  

�� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em 

silêncio. 

 
 

BOA SORTE ! 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

MATEMÁTICA 
 
 
01. Maria, uma economista, recebeu uma indenização de R$ 35.000,00 referente a uma causa trabalhista. Seu irmão 

Ricardo estava precisando desta quantia para renovar o estoque de sua loja. Assim, Maria resolveu emprestá-la 
nas seguintes condições: o capital emprestado será de R$ 35.000,00 a juros simples, o prazo para a quitação da 
divida será de 10 meses, a uma taxa de 9% ao mês. Qual o montante recebido por Maria após a quitação da dívida? 

 
A) R$ 31.500,00. 
B) R$ 30.500,00.  D) R$ 60.500,00. 
C) R$ 66.500,00. E) R$ 56.500,00. 
 
02. José fez uma aplicação que o rendeu R$ 3.248,00 em 4 meses, a uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Qual o 

capital aplicado por José? 
 
A) R$ 40.600,00. 
B) R$ 41.600,00.  D) R$ 43.600,00. 
C) R$ 42.600,00. E) R$ 44.600,00. 
 
03. Jorge resolve depositar, todos os meses, certa quantia na caderneta de poupança. No primeiro mês, depositou           

R$ 10,00, no segundo mês R$ 20,00, no terceiro mês  R$ 30,00 e assim por diante. Após efetuar o vigésimo depósito, 
qual a quantia total depositada por Jorge? 

 
A) R$ 1.100,00. 
B) R$ 3.100,00.  D) R$ 4.100,00. 
C) R$ 2.100,00. E) R$ 5.100,00. 
 
04. Magda resolveu dar a sua filha Marcella uma mesada de R$ 400,00 por mês. Marcella, que é muito esperta, disse a 

sua mãe que, em vez da mesada de R$ 400,00, gostaria de receber um pouquinho a cada dia: R$ 2,00 no primeiro 
dia de cada mês e, a cada dia, R$ 1,00 a mais que no dia anterior. Magda concordou, mas, ao final do primeiro mês, 
logo percebeu que havia saído no prejuízo. Quanto, em um mês com 30 dias, Marcella receberá a mais do que 
receberia com a mesada de R$ 400,00? 

 
A) R$ 49,00. 
B) R$ 34,00.  D) R$ 55,00. 
C) R$ 95,00. E) R$ 45,00. 
 
05. Rebeca, Dan e Eduarda são três irmãos, cujas idades são respectivamente iguais aos termos de uma progressão 

aritmética de razão 4. Se daqui a 2 anos, a idade de Eduarda é o dobro da idade de Rebeca, nesse período, a idade 
de Dan será: 

 
A) 10 anos. 
B) 12 anos.  D) 15 anos. 
C) 13 anos.  E) 16 anos. 
 
06. João, numa conversa informal com seu irmão, disse que aplicou R$ 4.000,00 a uma taxa de juros simples de 18% ao 

ano e obteve um rendimento de R$ 300,00. Quanto tempo, aproximadamente, durou essa aplicação? 
 
A) 3 meses. 
B) 4 meses.  D) 6 meses. 
C) 5 meses. E) 7 meses. 
 
07. Um comerciante vendeu uma mercadoria que custava R$ 1.000,00 com um lucro de 20%. Como as vendas não 

estavam satisfatórias, revendeu a mesma mercadoria em seguida com prejuízo de 10% e, novamente, foi revendida 
com prejuízo de 10%. Qual o valor da mercadoria na última venda? 

 
A) R$ 970,00. 
B) R$ 971,00.  D) R$ 973,00. 
C) R$ 972,00. E) R$ 974,00. 
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08. Uma empresa de construção civil ganhou uma licitação para a construção de uma estrada que liga as cidades de 
Taquara e Pitimbú. Foi selecionada uma equipe de operários, trabalhando 8 horas por dia, que realizou 
determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, em que prazo essa equipe 
fará o mesmo trabalho? 

 
A) 23 dias. 
B) 32 dias.  D) 45 dias. 
C) 42 dias. E) 53 dias. 
 
09. Um gerente de uma determinada obra percebeu que em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160m3 de areia. Em 5 

horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125m3 desta areia? 
 
A) 25 caminhões. 
B) 30 caminhões.  D) 40 caminhões. 
C) 35 caminhões. E) 45 caminhões. 
 
10. Para asfaltar 2 quilômetros de estrada, 60 homens gastaram 24 dias trabalhando 16 horas por dia. 40 homens, para 

asfaltar 5 quilômetros da mesma estrada, trabalhando 24 horas por dia, gastam x dias. Calcule o valor de x.  
 
A) 20 dias. 
B) 30 dias.  D) 50 dias. 
C) 40 dias. E) 60 dias. 
 
11. Numa reunião de pais e mestres de uma determinada escola, prof. Dan apresenta a tabela abaixo, a qual mostra o 

percentual de candidatos por faixa de pontuação na prova discursiva de Matemática. 
 

Pontos % 
0 10,1 

1 a 4 36,3 
5 a 8 31,3 
9 a 12 13,2 

13 a 16 5,6 
17 a 20 2,6 
21 a 24 0,9 

 
Com base nesses dados, é CORRETO afirmar. 
 
A) Mais de 10% obtiveram, no mínimo, 13 pontos. 
B) No máximo, 40% obtiveram até 4 pontos.  D) Mais de 3% obtiveram de 17 a, no máximo, 20 pontos. 
C) Mais de 70% obtiveram, no máximo, 8 pontos. E) Mais de 4% obtiveram de 17 a 24 pontos. 
 
12. Sr. Jorge possui um caminhão cuja capacidade máxima é de 2.400 kg de ferro, o que equivale a 2.000 tijolos. Sr. 

Jorge foi contratado para transportar, no seu caminhão, 1.434 kg de ferro. Ao chegar ao armazém, recebeu a 
proposta de levar alguns tijolos. Quantos tijolos, no máximo, o caminhão de Sr. Jorge  ainda pode carregar? 

 
A) 1.172. 
B) 700.  D) 805. 
C) 549. E) 1.196. 
 
13. O preço de certo produto aumentou 8.400% no período de 3 anos. Assinale o fator pelo qual devemos multiplicar o 

preço para obter o preço no final do período. 
 
A) 82. 
B) 83.  D) 73. 
C) 72. E) 85. 
 
14. A concentração de determinada substância, após atingir um máximo, num certo instante, diminui 25% ao fim de 

cada hora. Podemos dizer, então, que duas horas após o mencionado instante, a concentração terá diminuído em 
 
A) 42,75%. 
B) 43,75%.  D) 40,75%. 
C) 41,75%. E) 30,75%. 
 
15. O valor do dólar, em reais, subiu 20% num dia e 32% no outro dia. No intervalo desses dois dias, o dólar subiu 
 
A) 58,40%. 
B) 68,40%.  D) 34,90%. 
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C) 45,70%. E) 34,98%. 
INFORMÁTICA 

 
As questões a seguir referem-se a recursos e comandos do Microsoft Excel 2003 e Microsoft Word 2003. 

 
16. O preenchimento de séries de valores é um recurso que auxilia a inserção de dados em sequência de células, sem 

precisar digitar cada um dos valores. No caso de as células A1 e A2 conterem, respectivamente, as datas 1/3/2009 e 
8/3/2009, quando selecionamos as células A1 e A2 e depois arrastamos a alça de preenchimento até a célula A5, são 
preenchidas automaticamente as datas para esse intervalo.  

 Qual alternativa apresenta CORRETAMENTE as datas contidas nas células A3, A4 e A5, respectivamente?   
 
A) 1/3/2009. 8/3/2009. 1/3/2009. 
B) 8/3/2009. 16/3/2009. 24/3/2009.  D) 8/3/2009. 8/3/2009. 8/3/2009. 
C) 15/3/2009. 22/3/2009. 29/3/2009. E) 8/3/2009. 15/3/2009. 22/3/2009. 
 
17. A formatação condicional é um recurso que destaca a visualização do valor da célula de acordo com os critérios que 

você estabelece. No caso de ser aplicada a seguinte formatação condicional para o intervalo de células de A1 a b5, 
em que só podem ser digitados números inteiros na escala de 0 a 100: 

 

  
Quando a Condição 1 for atendida, o número estará na cor vermelha. 
Quando a Condição 2 for atendida, o número estará na cor azul. 
Quando a Condição 3 for atendida, o número estará na cor verde. 

 
Qual alternativa apresenta CORRETAMENTE os números que estarão, respectivamente, nas cores vermelha, azul e 
verde? 
 
A) 30. 50. 70. 90 
B) 29. 50. 69. 100.  D) 0. 60. 80. 
C) 0. 51. 71. 100. E) 30. 70. 90. 
 
18. Se a célula A1 contém o valor 50, e a célula B1 contém a fórmula: 
 

=se(A1 > 50; “Aprovado”; “Reprovado”) 
Que informação será exibida na célula B1?  
 
A) 51 B) Aprovado. C) Reprovado. D) #VALOR? E) #NOME? 
 
19. O Assistente de gráfico é um recurso para criação de gráficos em 4 etapas. Qual alternativa apresenta a ordem 

CORRETA dessas etapas? 
 
A) Etapa 1, localização do gráfico. Etapa 2, dados de origem. Etapa 3, tipo de gráfico. Etapa 4, opções de gráfico. 
B) Etapa 1, opções de gráfico. Etapa 2, dados de origem. Etapa 3, tipo de gráfico. Etapa 4, localização do gráfico. 
C) Etapa 1, dados de origem. Etapa 2, opções de gráfico. Etapa 3, tipo de gráfico. Etapa 4, localização do gráfico. 
D) Etapa 1, tipo de gráfico. Etapa 2, dados de origem. Etapa 3, opções de gráfico. . Etapa 4, localização do gráfico. 
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E) Etapa 1, opções de gráfico. Etapa 2, dados de origem. Etapa 3, tipo de gráfico. Etapa 4, localização do gráfico. 
 
20. Apresentamos uma sequência de comando no Microsoft Word 2003, para criar um novo ESTILO. 
 

I. Se o painel de tarefas Estilos e formatação não estiver aberto, clique em _____ na barra de ferramentas _____ 
_____.  

II. No painel de tarefas Estilos e formatação, clique em _____.  
III. Na caixa _____, digite um nome para o estilo.  
IV. Na caixa _____, clique em Parágrafo, Caractere, Tabela ou Lista para especificar o tipo de estilo que você 

está criando.  
V. Selecione as opções que desejar ou clique em Formatar para ver mais opções.  

 
Assinale a alternativa que apresenta o preenchimento CORRETO das lacunas para que o procedimento de criar um 
estilo seja realizado com sucesso. 
 
A) Estilos e formatação. Formatação. Novo estilo. Nome. Estilo. 
B) Estilos e formatação. Ferramentas. Novo estilo. Nome. Estilo. 
C) Estilos e formatação. Formatação. Outro estilo. Estilo. Nome. 
D) Formatação. Estilos. Novo estilo. Nome. Estilo. 
E) Formatação. Estilos. Novo estilo. Estilo. Nome. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia atentamente o texto I para responder às questões de 21 a 24. 
 
Texto I 
 

TAL DIA É O BATIZADO 
(fragmento) 

 
Foi, então, como se lhe houvessem arrancado uma venda dos olhos e passasse de súbito a ver 

claramente vistas as coisas. 
Os mercadores descontentes e dispostos à revolta, a facilidade de sublevar contra o vice-rei o povo do 

Rio de Janeiro, no mesmo dia em que explodisse o movimento em Vila Rica, o auxílio dos franceses e dos norte-
americanos, a frota carregada de tropas aguerridas e de munição, tudo não passava, agora o percebia, de criações 
da sua ardente imaginação. Nada disto existia ou existira. E ele não mentia quando, no fogo do entusiasmo, falava a 
toda gente nesses recursos com que a conspiração poderia contar, como não mentia quando falava no homem de 
Sabará. Os recursos não tinham sido uma quimera, senão fatos reais e palpáveis. A cegueira sublime a que o levara o 
amor da pátria não o havia deixado distinguir entre os fantasmas que lhe povoavam o sonho generoso e as 
corriqueiras figuras de carne e osso da vida de todos os dias.  

O contato inesperado com a verdade agreste desvendara-lhe os olhos para a indiferença, para o 
egoísmo, para o medo daqueles que desejava libertar e tornar venturosos. 

Foi terrível a queda das alturas da fantasia para o chão duro da realidade. 
Tiradentes tentou reagir, afastar o mundo exterior para abraçar novamente o sonho. Tentou continuar 

pregando o evangelho da liberdade contra ventos e marés, contra tudo e contra todos. Mas o impacto violento 
causara-lhe profunda depressão moral e, por mais que se esforçasse, não encontrava o ardor que por tantos anos o 
sustentara e acabara por esgotá- lo. 

Quem o tivesse visto, dias antes, tão alegre e conversado, durante toda a viagem de Vila Rica ao Rio de 
Janeiro, não o reconheceria agora, triste e silencioso, em incessante perambulação pelas várias ruas da capital do 
vice-reino. 

A alegria desaparecera, desaparecera a loquacidade, como por encanto. Nem jucundo nem facundo. E 
se ainda andava abaixo e acima, o dia inteiro, era como um autômato que o fazia, indiferente ao que via e ouvia. Se é 
que via e ouvia, porque o mais provável é que nada visse e nada ouvisse, esmagado pelo fragoroso esbarrondar do 
ideal de sua existência inteira. 

Caíra-lhe dos olhos a venda. 
No Rio de Janeiro, não haveria revolta nenhuma, e ele não sabia como é que iria dar essa surpreendente 

notícia aos companheiros lá nas Minas. Pois não garantira a todos que a capital do vice-reino estava pronta a 
sublevar-se, esperando apenas o sinal combinado? E não lhes jurara, rejurara e trejurara que era certo o auxílio dos 
Estados Unidos e da França? 

(ALENCAR, Gilberto de. Tal dia é o batizado. Belo Horizonte: Itatiaia, 1981, p. 224-5) 
 
21. Com base no texto de Gilberto de Alencar, a alternativa que caracteriza a figura de Tiradentes é: 
 
A) agitador devotado. 
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B) revolucionário agressivo.  D) agitador pessimista. 
C) romântico revolucionário.  E) estrategista apático.  
22. A alternativa que traduz a idéia do fragmento “nem jucundo nem facundo” é: 
 
A) nem alegre nem eloqüente. 
B) nem alegre nem triste.  D) nem alegre nem pensativo. 
C) nem alegre nem calado. E) nem alegre nem radiante.   
 
23. Com base no texto sobre Tiradentes, NÃO é correto afirmar. 
 
A) Enxergando a realidade, Tiradentes ficou triste e silencioso. 
B) Tiradentes vagueou pelas ruas, desolado.   
C) Estava a cismar como iria dar a notícia aos Mineiros. 
D) Tiradentes tentou reagir, mas caiu em depressão. 
E) Tiradentes, mesmo entristecido, continuou eloquente.  
 
24. Leia os itens abaixo e responda. 
 

I.   Tiradentes não mentia de forma leviana, irresponsável. 
II.  Tiradentes não sobrepôs a razão à imaginação. 
III. Tiradentes era movido pelo patriotismo exacerbado.   
IV.  O contato inesperado com a verdade agreste não desvendou os olhos de Tiradentes.  

 
Estão CORRETAS 
  
A) I e II, apenas. B) I e III, apenas. C) I e IV, apenas. D) I, II e III, apenas. E) I, II, III e IV. 
 
25. Atente para os princípios ortográficos que se seguem. 
 

I. Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. 
II. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. 
III. Acentuam-se o i e o u, quando representam a segunda vogal tônica de um hiato, formando sílaba sozinha ou 

com s e não seguidos de nh. 
 
Aponte, agora, a alternativa em que NENHUMA palavra é acentuada em função de qualquer dos princípios citados. 
 
A) “As águas caudalosas do rio cantavam em louvor à própria força”. 
B) “A vaidade é um parasita que rouba a seiva da árvore da virtude”. 
C) “Saúde e prosperidade, eis o que lhe desejo”. 
D) “Ciência sem consciência, eis a ruína dos homens”. 
E) “Não há homem mais vazio do que aquele que está cheio de si”.  
 
26. Assinale a alternativa em que existe ERRO quanto à presença ou ausência do acento gráfico. 
 
A) “o acaso é, talvez, o pseudônimo que Deus usa, quando não quer assinar suas obras”.  
B) “A pessoa que não lê, mal fala, mal ouve, mal vê”. 
C) “Sê humilde, se queres adquirir sabedoria”. 
D) “No esquema cósmico tudo têm um propósito a preencher”. 
E) “Vida, eis o melhor presente que os céus nos podem dar”.  
 
27. Assinale a alternativa que apresenta ERRO de grafia. 
 
A) Herege – extático. 
B) Extensão – ironizar.  D) Empecilho – faxina. 
C) Imersão – bueiro. E) Pretencioso – excassez. 
 
28. Leia os fragmentos abaixo e responde o que se pede. 
 

I.  Eu era muito inocente e .......... sabia as dificuldades de arranjar um transporte em determinadas horas. Vi um 
garoto. Com um ............. pressentimento aproximei-me dele e toquei-o no ombro.  

II.  Naquela madrugada, ................... o sol começava a raiar, lá se iam eles para o campo. 
III.  Não te irrites se te pagarem .................. pelo serviço. 

 
A sequência que preenche CORRETAMENTE as lacunas nas frases acima é: 
 
A) mau – mau – mal – mal. 
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B) mal – mal – mal – mal.  D) mal – mau – mal – mal. 
C) mau – mau – mau – mau. E) mal – mal – mau – mau.  
 
29. Indique a alternativa teoricamente INCORRETA. 
 
A) Monossílabos tônicos terminados em a(s), e(s), o(s) são acentuados. 
B) Antes do ditongo ei , emprega-se j. 
C) Em português, é impossível a existência de sílaba sem consoante. 
D) As vogais de um hiato pertencem a sílabas distintas. 
E) A sílaba átona de uma palavra é pronunciada com menos força do que a tônica.  
 
30. Assinale o item cujas palavras são acentuadas em função das regras que justifiquem os acentos das palavras 

caíram-lhe e várias. 
 
A) ínterim – mártir. 
B) egoísmo – frequência.  D) crônico – três 
C) saudável – tórax. E) ninguém – saúde. 
 
 
PROCESSO CIVIL/TRABALHISTA 
 
 
31. Preencha os espaços e assinale a alternativa CORRETA. 
 

“O processo civil é uma relação entre três pessoas, em que um litigante, chamado de __________ pede a (ao) 
___________ que lhe reconheça ou faça valer um direito contra uma outra pessoa, que será ___________.” 

 
A) autor/ juiz/ réu 
B) réu/juiz/autor  D) réu/advogado/autor 
C) autor/conciliador/assistente E) autor/auxiliar da justiça/réu 
 
32. Citação, de acordo com o Código de Processo Civil é um(uma) 
 
A) aviso. 
B) ato de reconhecimento de um pleito. 
C) ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender.  
D) ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo. 
E) uma resposta do réu. 
 
33. Quanto ao processo de conhecimento, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) O processo de conhecimento, no rito ordinário, inicia-se com a petição inicial, subscrita por advogado, em que o autor 

indicará sua pretensão e os fundamentos jurídicos do pedido. O juiz poderá indeferir, se entender que não está formulada de 
modo adequado. 

B) O processo de conhecimento inicia-se com a petição inicial, com ou sem advogado em que o réu é citado, e o autor expõe 
suas pretensões jurídicas. O juiz não poderá indeferir.  

C) O processo de conhecimento, no rito ordinário, inicia-se com a petição inicial, subscrita por advogado obrigatoriamente, em 
que o autor solicita ao juiz perícias e diligências quanto aos fatos alegados. O juiz poderá ou não indeferir o pedido. 

D) O processo de conhecimento inicia-se com a petição inicial do juiz que determinará a citação do réu e a defesa do autor 
através de seu advogado. 

E) O processo de conhecimento inicia-se com a petição inicial, com ou sem advogado em que o autor indicará sua pretensão e 
os fundamentos jurídicos de seu pedido. O juiz não poderá indeferir, sob pena de descumprimento legal. 

 
34. Assinale a alternativa INCOMPATÍVEL com o conceito de auxiliar da justiça. 
 
A) Perito. B) Escrivão. C) Depositário. D) Intérprete. E) Advogado. 
 
35. No processo de execução se o devedor não pagar a dívida ou não oferecer bens para serem penhorados, caso em que 
 
A) será intimado a prestar depoimento. 
B) poderá entrar com outro processo de execução 
C) poderá ser preso, por resistir à ordem judicial. 
D) terá todos os bens penhorados. 
E) o oficial de justiça penhorar-lhe-á tantos bens quanto forem necessários para o pagamento da dívida. 
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36. Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Todos os atos processuais são públicos. 
B) Os atos e termos processuais dependem de forma determinada pela lei. 
C) O direito de consultar os autos e pedir certidão de seus atos é restrito às partes e seus procuradores. 
D) No processo de conhecimento, em todos os seus atos e termos não é obrigatório o uso do vernáculo. 
E) No processo de conhecimento, os atos do juiz consistirão apenas em sentença. 
 
37. No processo civil/trabalhista o termo ‘Autos,” significa 
 
A) conjunto material das peças do processo. 
B) apenas os depoimentos datilografados.  D) conjunto material que forma a sentença. 
C) os laudos periciais.  E) conjunto de leis que regem o processo. 
 
38. O processo de execução tem por base títulos executivo judicial e extrajudicial. São títulos executivos extrajudiciais, 

dentre outros: 
 
A) sentença condenatória civil e formal de partilha. 
B) sentença condenatória civil e letra de câmbio.  D) cheque e sentença estrangeira homologada. 
C) letra de câmbio e nota promissória. E) duplicata e sentença condenatória civil. 
 
39. No processo civil, o termo “Coisa Julgada” significa 
 
A) ausência do direito de agir. 
B) remessa dos autos do cartório ao juiz para sentença. 
C) qualidade que a sentença adquire de ser imutável, depois que dela não couber mais recursos. 
D) recurso dirigido a qualquer juiz para resolver qualquer questão já julgada. 
E) recurso dirigido ao próprio juiz da causa. 
 
40. No processo de execução, o autor solicita 
 
A) ao juiz que este lhe reconheça seu direito. 
B) que o juiz faça valer um direito já reconhecido. 
C) ao juiz o rito ou o andamento do processo. 
D) ao juiz para decidir o mérito da questão. 
E) ao juiz da causa o esclarecimento de questões obscuras ou lacunas. 
 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
 
41. São(É) gratuitos(as/a), para os reconhecidamente pobres, na forma da lei: 
 
A) o registro civil de nascimento e o registro de casamento. 
B) a certidão de casamento e a certidão de óbito.  D) o registro de identidade e a certidão de óbito. 
C) o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. E) apenas, a certidão de nascimento. 
 
42. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, EXCETO. 
 
A) Seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário. 
B) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. 
C) Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. 
D) Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da 

empresa, conforme definido em lei. 
E) Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. 
 
43. Rafael nasceu na Itália e veio morar no Brasil. Após residir durante mais de vinte anos no Brasil, resolve requerer a 

nacionalidade brasileira que é reconhecida e concedida nos termos da Constituição Federal. Naturalizado, Rafael 
agora poderá exercer o cargo de 

 
A) Oficial das forças Armadas. 
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B) Ministro de Estado de Defesa.  D) Presidente da Câmara dos Deputados. 
C) Ministro do Supremo Tribunal Federal. E) Senador. 
 
 
44. Para os cargos de vice-governador e deputado estadual, é condição de elegibilidade a idade mínima de 
 
A) 21 anos para ambos. 
B) 35 e 30, respectivamente.  D) 30 anos para ambos. 
C) 30 e 21, respectivamente. E) 35 anos para ambos. 
 
45. São direitos sociais, EXCETO. 
 
A) A segurança. B) A Previdência Social. C) O lazer. D) A saúde. E) A propriedade. 
 
 
DIREITO CIVIL 
 
46. De acordo com o Código Civil, o termo “Cláusula Penal” é conceituado como 
 
A) convenção acessória na qual se estipula pena ou multa para a parte que retardar ou descumprir a obrigação principal. 
B) estipulação em que o valor da obrigação é expresso em ouro ou moeda estrangeira cláusula contratual que atribui a uma das 

partes vantagens injustificadamente.  
C) maiores do que aqueles conferidos à outra parte. 
D) cláusula específica ao contrato de compra e venda. 
E) convenção principal na qual se estipula, apenas, multa para quem não cumprir qualquer obrigação. 
 
47. O reajuste dos valores diferenciados que ocorrem com a moeda, a exemplo das mudanças de moeda, do cruzeiro 

real para o real, denomina-se 
 
A) juros simples. 
B) juros compostos.  D) juros compensatórios. 
C) correção monetária. E) juros convencionais. 
 
48. Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Juros legais são aqueles conhecidos como "juros sobre juros". 
B) Juros legais são aqueles que constituem apenas idenização pelo prejuízo resultante do não pagamento do principal.  
C) Os juros legais dão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda 

Nacional. 
D) Ao devedor não é obrigado aos juros demora. 
E) Contam-se os juros de mora após a citação inicial. 
 
49. Não cumprida a obrigação, responde o devedor 
 
A) apenas por perdas e danos. 
B) por perdas e danos acrescidos de atualização monetária. 
C) por perdas e danos, juros, atualização monetária, segundo índices oficiais da época. 
D) apenas juros e correção monetária. 
E) perdas e danos, juros, correção monetária e honorários de advogado. 
 
50. A cláusula penal é estipulada, 
 
A) apenas conjuntamente com a obrigação. 
B) conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior. 
C) separada da obrigação. 
D) separada da obrigação e em ato posterior. 
E) apenas conjuntamente com a obrigação por referir-se à inexecução completa da obrigação. 
 
 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
 
 
51. Qual das alternativas abaixo é formada exclusivamente por impostos estaduais?  
 
A) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e Imposto de Renda. 
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B) Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, e Imposto sobre Produtos Industrializados. 
C) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias. 
D) Imposto sobre a transmissão causa mortis e doação de bens ou direitos e Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores. 
E) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e Imposto de Renda. 
52. É fato gerador de um imposto federal 
 
A) a propriedade de um veículo automotor. 
B) a prestação de um serviço. 
C) o auferimento de renda. 
D) a propriedade de um imóvel na área urbana de um Município. 
E) a venda da propriedade territorial rural. 
 
53. As alíquotas do IR - Imposto de Renda só podem ser modificadas 
 
A) por lei. 
B) pelo contribuinte.  D) pela receita federal. 
C) pelo banco central. E) pela fazenda federal. 
 
54. Referente à conceituação de Tributo, de acordo com a legislação vigente, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Tributo é toda prestação pecuniária facultativa, em moeda, instituída pela Fazenda Federal e cobrada mediante atividade 

administrativa. 
B) Tributo é imposto que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia prestado ao contribuinte. 
C) Tributo é toda prestação pecuniária obrigatória, apenas em moeda corrente, cobrada ao contribuinte em razão de sua 

condição econômica. 
D) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sansão 

de ato ilícito instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 
E) Tributo é imposto que tem como fato gerador a valorização do imóvel do contribuinte em razão de obra pública. 
 
55. A Prefeitura de um determinado município, no uso de suas atribuições, construiu uma praça pública. Os imóveis no 

entorno desta foram valorizados. Que tributo poderá ser instituído para os beneficiários? 
 
A) Taxa. 
B) IPTU- Imposto Predial Territorial Urbano.  D) Contribuição de melhoria. 
C) Empréstimo compulsório. E) Contribuição social. 
 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
 

Responda as questões de 56 a 60, no que concerne à Lei Estadual nº 6123/68. 
 
 
56. As seguintes licenças são direitos dos servidores públicos, EXCETO. 
 
A) Licença por motivo de doença em pessoa da família. 
B) Licença para o serviço militar obrigatório.  
C) Licença para trato de interesse particular. 
D) Licença à funcionária casada para acompanhar o marido. 
E) Licença para viagem internacional. 
 
57.  Além do vencimento, poderão ser conferidas ao funcionário as seguintes vantagens, EXCETO. 
 
A) Ajuda de custo. 
B) Auxílio para diferença de caixa.   
C) Gratificação pelo exercício em determinadas zonas ou locais. 
D) Bolsa-escola. 
E) Gratificação de função. 
 
58. São deveres do funcionário, além do desempenho das tarefas cometidas em razão do cargo ou função, EXCETO. 
 
A) Urbanidade. 
B) Lealdade às instituições constitucionais. 
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C) Sempre obedecer às ordens superiores. 
D) Assiduidade. 
E) Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado. 
 
 
 
59. Com relação às concessões, estão corretas as seguintes alternativas, EXCETO. 
 
A) Será concedido transporte à família do funcionário falecido no desempenho do serviço fora da sede do seu trabalho. 
B) À família do funcionário falecido será concedido auxílio funeral. 
C) O Governo poderá conferir prêmios ao funcionário autor de trabalho considerado de interesse público ou de utilidade para a 

administração. 
D) O funcionário pode faltar ao serviço, sem prejuízo do vencimento ou de qualquer direito ou vantagem, até cinco dias 

consecutivos, por motivo de falecimento dos pais. 
E) Sem prejuízo do vencimento, o funcionário pode faltar ao serviço até oito dias consecutivos por motivo de casamento. 
 
60. Em relação aos direitos dos servidores, estão corretas as seguintes alternativas, EXCETO. 
 
A) Será considerado de efetivo exercício o afastamento decorrente de casamento. 
B) Por motivo de promoção ou remoção, o funcionário em gozo de férias será obrigado a interrompê-las. 
C) Durante as férias, o funcionário terá direito a todas as vantagens do seu cargo e função. 
D) O funcionário estável, no caso de extinção ou declaração da desnecessidade do cargo pelo Poder Executivo, será posto em 

disponibilidade remunerada, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 
E) As férias dos membros do magistério corresponderão às férias escolares, obedecidas as restrições legais e regulamentares. 

 


