
ORIENTAÇÕES: 

1. Não abra o caderno de questões até que a autorização seja dada pelos Aplicadores; 

2. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos 

Aplicadores de prova; 

3. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma, sempre na 

sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma é correta;  

4. As respostas deverão ser repassadas ao cartão-resposta utilizando caneta na cor azul ou preta dentro do 

prazo estabelecido para realização da prova, previsto em Edital; 

5. Observe a forma correta de preenchimento do cartão-resposta, pois apenas ele será levado em 

consideração na correção; 

6. Não haverá substituição do cartão resposta por erro de preenchimento ou por rasuras feitas pelo 

candidato; 

7. A marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão levará a anulação da mesma; 

8. Não são permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos; 

9. Ao concluir as provas, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador de Prova. Aguarde a 

autorização para devolver o cartão resposta, devidamente assinado em local indicado. Não há 

necessidade de devolver o caderno de prova; 

10. O candidato não poderá sair da sala de aplicação antes que tenha se passado 1h00min do início da 

aplicação das provas. Só será permitido que o candidato leve o caderno de prova objetiva após 4h00min 

de seu início; 

11. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala até o fechamento da ata e assinatura dos 

mesmo para fechamento da sala de aplicação. 
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 QUESTÃO 01 
 
Em relação às assertivas, marque: 
 
I – O tombamento, enquanto instrumento de proteção do patrimônio histórico, artístico e 
cultural, apenas poderá recair sobre bens particulares;  
II - Zonas de uso especialmente industrial são aquelas aonde venham a ser instaladas 
indústrias cujos resíduos sólidos, líquidos e gasosos, ruídos, vibrações e até mesmo 
radiações, possam causar perigo à saúde, ao bem-estar e à segurança da população, 
independentemente da aplicação adequada de métodos de controle de efluentes;  
III – As zonas de uso diversificado são aquelas onde serão instaladas as indústrias cujos 
processos, submetidos a métodos adequados de controle e tratamento de efluentes, não 
venham a causar incômodos sensíveis às demais atividades urbanas e nem perturbem o 
repouso das populações; 
IV – O tombamento é um instrumento voltado à proteção do patrimônio cultural, material e 
imaterial, móvel ou imóvel; 
 
a) Se I, III e IV forem corretas. 
b) Se apenas II for correta. 
c) Se apenas III for correta. 
d) Se III for a única incorreta. 
e) Se todas forem incorretas. 
 

 

 

 

QUESTÃO 02  
 
Um servidor público submetido ao regime estatutário, que foi colocado em disponibilidade a 
mais de dois anos e seis meses, veio a ser chamado para retornar à atividade. Esse retorno 
dar-se-á através de qual forma de provimento abaixo indicada:  
 
a) Aproveitamento 
b) Recondução 
c) Readmissão 
d) Reintegração 
e) Reversão 
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QUESTÃO 03  
 
Nos termos da Lei nº 12.527/ 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, a qualidade 
da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações, 
é denominada de: 
 
a) Integridade. 
b) Disponibilidade. 
c) Primariedade. 
d) Objetividade. 
e) Autenticidade. 
 

 

QUESTÃO 04  
 
O Conselho Nacional de Justiça 
 
a) tem seus atos sujeitos a controle do STJ. 
b) a sua instituição foi considerada inconstitucional pelo STF. 
c) não integra o Poder Judiciário. 
d) tem seus atos sujeitos a controle apenas no STF. 
e) exerce função jurisdicional em todo o território nacional. 
 

 

QUESTÃO 05  
 
Considere o seguinte: 
I - É expressamente vedado à União assumir débitos oriundos de precatórios de Estado, do 
Distrito Federal ou de Municípios para refinanciá-los diretamente 
II – Em hipótese alguma é permitido o sequestro de valores para pagamento de precatórios 
em decorrência da supremacia do interesse público sobre o particular, bem como da unidade 
orçamentária.  
III - O credor pode ceder a terceiros, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios, de 
qualquer valor e natureza, independentemente da concordância do devedor.  
IV – Estão excluídos do regime de precatórios os pagamentos de obrigações definidas em lei 
como de pequeno valor, cabendo exclusivamente à União estabelecer os valores do RPV.  
 
Assinale a alternativa correspondente: 
a) Somente a alternativa III está correta. 
b) Somente as alternativas I e III estão corretas. 
c) Somente a alternativa IV está incorreta. 
d) Somente a alternativa II está correta. 
e) Somente a alternativa III está correta. 
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QUESTÃO 06  
 
Em relação aos Estados: 
 
I – São Entes atípicos do Estado Federal  
II – A União poderá intervir nos Estados e no Distrito Federal para assegurar a autonomia 
municipal. 
III – A definição do número de deputados estaduais cabe exclusivamente aos Estados que não 
possuem qualquer limitação sob pena de se infringir o princípio da autonomia e independência 
dos Entes Federados.  
IV – Caberá ao poder constituinte decorrente a definição dos crimes de responsabilidade do 
governador.  
 
Assinale a alternativa correspondente: 
 
a) Somente as alternativas I e IV estão corretas. 
b) Somente as alternativas I e III estão incorretas. 
c) Todas as alternativas estão incorretas. 
d) Somente as alternativas I e II estão incorretas. 
e) Somente a alternativa II está correta. 
 

 

QUESTÃO 07  
 
Para suprir a incapacidade absoluta para exercer os atos da vida civil,  a pessoa deverá ser: 
 
a) assistida. 
b) substituída. 
c) orientada. 
d) representada. 
e) nenhuma das alternativas anteriores. 
 

 

QUESTÃO 08  
 
São absolutamente incapazes os menores de:   
 
a) 18 anos; os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 
discernimento para os atos da vida civil; os excepcionais, sem desenvolvimento mental 
completo.    
b) 16 anos; os ébrios habituais; os pródigos; os toxicômanos. 
c) 16 anos; os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem necessário 
discernimento para os atos da vida civil; os que, mesmo por causa transitória, não puderem 
exprimir sua vontade. 
d) 16 anos; os ausentes; os que não puderem exprimir sua vontade, em razão de causa 
permanente.   
e) nenhuma das alternativas anteriores. 
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QUESTÃO 09  
 
Far-se-á a averbação em registro público: 
 
a) das sentenças que decretarem anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o 
restabelecimento da sociedade conjugal. 
b) dos nascimentos, casamentos e óbitos. 
c) da interdição por incapacidade absoluta. 
d) dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem, anularem ou reconhecerem a filiação. 
e) da sentença declaratória de ausência. 
 

 

 

QUESTÃO 10  
 
Em relação à responsabilidade civil dano causado ao meio ambiente, marque: 
 
I – A sua modalidade objetiva é aplicável aos danos causados por pessoas físicas e jurídicas 
de direito privado, enquanto que a modalidade subjetiva é aplicável aos danos causados por 
pessoas jurídicas de direito público; 
 
II – Em razão da teoria do risco integral, torna-se desnecessário estabelecer o nexo de 
causalidade, para fins de caracterização do dever de indenizar; 
 
III – Faz-se necessária a apuração de culpa stricto sensu quando se buscar a imposição de 
responsabilidade civil em razão de danos advindos da manipulação de produtos 
geneticamente modificados; 
 
IV – O dano a ser reparado poderá ser tanto patrimonial quanto extrapatrimonial, neste caso, 
quando ofender valores imateriais; 
 
V – No que se refere à responsabilidade civil por danos ambientais e considerando os efeitos 
gerados pela teoria do risco integral, não se admitir a aplicação das denominadas excludentes 
de responsabilidade; 
 
a) Se todas forem corretas. 
b) Se III for a única falsa. 
c) Se II, IV e V forem verdadeiras. 
d) Se II, III e V forem falsas. 
e) Se IV e V forem as únicas verdadeiras. 
 

 



Concurso Público Edital 118/2016 – Área/Disciplina: Direito 

Página 5 de 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 11 
 
Marque a alternativa que corretamente avalia as assertivas abaixo: 
 
I – Em uma doação envolvendo donatário absolutamente incapaz, a aceitação dependerá da 
manifestação do representante legal do donatário;  
 
II - Em relação à prestação do serviço, vindo o prestador a ser despedido sem justa causa, o 
contratante ficará obrigado a pagar integralmente a retribuição vencida; 
 
III – Em relação ao contrato de empreitada, a regra é que a morte de quaisquer das partes não 
representa hipótese de cessação do contrato; 
 
IV - A revogação do mandato somente será ineficaz quando a cláusula de irrevogabilidade 
eventualmente presente se apresentar enquanto condição doo negócio jurídico bilateral; 
 
a) V/V/F/V 
b) F/V/V/F 
c) V/V/V/F 
d) V/F/F/V 
e) F/V/V/V 
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QUESTÃO 12 
 
Analise as proposições a seguir:  
 
I - A empresa individual de responsabilidade limitada constitui pessoa jurídica de direito 
privado, de maneira que sua instituição representa possibilidade de limitação da 
responsabilidade do empreendedor individual sobre as obrigações decorrentes de sua 
atividade empresarial.  
 
II - Face à inexistência de vedação legal, bem ainda ao princípio da autonomia privada, a 
empresa individual de responsabilidade limitada pode instituir nova EIRELI para execução de 
atividades subsidiárias ou correlatas.  
 
III - A EIRELI pode ser instituída de maneira originária, quando criada diretamente por seu 
fundador, ou derivada quando decorrente de aproveitamento de ente anterior, a exemplo da 
concentração das quotas de modalidade societária em um único sócio.  
 
IV - A existência da EIRELI depende do registro e/ou arquivamento de seus atos constitutivos, 
formalizados a partir de acordo de vontades, perante a Junta Comercial do Estado em que a 
empresa terá sua sede.  
 
De acordo com as proposições apresentadas, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) II e III estão corretas 
b) somente a II está correta 
c) todas estão corretas 
d) todas estão incorretas 
e) I e III estão corretas 
 

 

 

QUESTÃO 13  
 
Assinale a alternativa correta sobre os requisitos para a caracterização da atividade 
empresária: 
 
a) Aquisição de bens para uso próprio 
b) Todas aquelas atividades com fins econômicos 
c) Exercício da atividade econômica com profissionalismo e habitualidade 
d) Circulação de bens e serviços 
e) Todas aquelas atividades com fins lucrativos 
 

 



Concurso Público Edital 118/2016 – Área/Disciplina: Direito 

Página 7 de 11 

 

 

QUESTÃO 14  
 
O cheque emitido na mesma praça deverá ser apresentado para pagamento no prazo de: 
 
a) 15 dias 
b) 60 dias 
c) 45 dias 
d) 30 dias 
e) 10 dias 
 

 

QUESTÃO 15  
 
Durante o processo de falência: 
 
a) o curso de prescrição relativa às obrigações do falido não se suspende, uma vez que elas 
passam à massa administrada pelo síndico. 
b) o curso da prescrição fica suspenso apenas em relação aos créditos da Fazenda Pública, 
correndo normalmente os demais prazos prescricionais 
c) fica suspenso o prazo de prescrição das obrigações do falido, apenas em relação a 
créditos quirografários e desde que o Juiz assim o determine. 
d) fica suspenso o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor. 
e) todas as alternativas anteriores estão incorretas. 
 

 

QUESTÃO 16  
 
Maria possui uma pequena cozinha nos fundos de sua casa e utiliza o serviço de transporte 
público, prestado por concessionária, para entregar aos seus três clientes as suas famosas 
“quentinhas”. Porém, a qualidade do serviço de transporte deixa a desejar, ocorrendo 
constantes atrasos e até cancelamento de viagens. À luz do CDC, é correto afirmar: 
 
a) O mau funcionamento dos serviços públicos implica na aplicação das regras protetivas 
previstas no Código de Defesa do Consumidor. 
b) Os serviços públicos de transportes estão afetos à Administração, não sendo possível 
nenhum questionamento com base no CDC. 
c) Alguns serviços públicos, mas não o de transporte, estão incluídos na proteção estabelecida 
pelo CDC. 
d) Não se admite a incidência do CDC nas relações estabelecidas a partir da prestação de 
serviços públicos em geral. 
e) Não há que se falar em aplicação do CDC já que Maria é uma comerciante, não havendo, 
por isso, uma relação jurídica de consumo com a empresa prestadora de serviço público de 
transporte. 
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QUESTÃO 17  
 
Em relação à proteção jurídica do consumidor, marque a alternativa que corretamente avalia 
as assertivas abaixo: 
 
I – Em relação à publicidade, o Código de Defesa do Consumidor institui a obrigatória inversão 
do ônus da prova; 
 
II – A teoria da imprevisão, também conhecida como teoria da onerosidade excessiva, viabiliza 
a revisão do contrato, sempre que, em virtude de fatos extraordinários, imprevisíveis e 
supervenientes, ocorra um desequilíbrio entre as obrigações assumidas pelas partes 
contratantes, tendo como consequência uma vantagem extrema para uma das partes em 
contraposição à onerosidade excessiva gerada à outra; 
 
III – Nos contratos bancários submetidos às normas do CDC, é vedado ao Juiz conhecer de 
ofício a abusividade de suas cláusulas; 
 
IV – O CDC não autoriza a comercialização de produtos que apresentem alto grau de 
nocividade ou periculosidade ao consumidor; 
 
a) V/V/V/F 
b) V/V/V/V 
c) F/V/V/F 
d) V/F/V/F 
e) V/F/V/V 
 

 

QUESTÃO 18 
 
Em relação ao direito de férias, marque a alternativa incorreta: 
 
a) Em relação ao contrato de trabalho parcial, após doze meses, o empregado terá direito a 
quatorze dias de férias, no caso em que a duração do trabalho for de quinze a vinte horas 
semanais. 
b) O empregado contratado sob o regime de tempo parcial que tiver mais de quinze faltas 
injustificadas ao longo do período aquisitivo terá o seu período de férias reduzido à metade. 
c) Em relação ao contrato de trabalho parcial, após doze meses, o empregado terá direito a 
dez dias de férias, no caso em que a duração do trabalho for de cinco a dez horas semanais. 
d) Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo,  deixar o emprego 
e não for readmitido dentro de sessenta dias subsequentes à sua saída; 
e) O empregado não poderá entrar no gozo das férias sem que apresente ao empregador sua 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, para que nela seja anotada a respectiva concessão. 
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QUESTÃO 19  
 
São deveres dos sindicatos, exceto: 
 
a) promover a fundação de cooperativas de consumo e de crédito 
b) oferecer assistência psicossocial para os associados 
c) manter serviços de assistência judiciária para os associados 
d) fundar e manter escolas do alfabetização 
e) promover a conciliação nos dissídios de trabalho 
 

 

 

QUESTÃO 20 
 
Assinale a alternativa INCORRETA 
 
a) Alguns empregados não podem ser demitidos sem justa causa, porque a lei lhes atribui uma 
estabilidade provisória, pelo tempo em que perdurarem determinadas condições. 
b) O ato de improbidade é a conduta desonesta do empregado, que atenta contra o patrimônio 
do empregador ou de terceiro. 
c) O trabalho do preso está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, e se 
aplicam as precauções relativas à segurança e à higiene do trabalho, tendo direito aos 
benefícios previdenciários. 
d) A mudança de horário dentro do mesmo turno são consideradas lícitas. 
e) A supressão de horas noturnas e mudança do período noturno para o diurno sempre serão 
consideradas lícitas. 
 

 

 

QUESTÃO 21  
 
Dentre as proposições que se seguem, assinale a INCORRETA 
 
a) É vedado pela lei previdenciária, ao segurado que recebe o auxilio-acidente, a percepção 
de remuneração decorrente de nova relação de emprego. 
b) O auxílio-acidente corresponde a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício e pode 
ser inferior ao salário-mínimo. 
c) O trabalhador avulso, que presta serviços de natureza urbana a duas ou mais empresas, 
sem vínculo empregatício, tem direito ao auxílio-acidente. 
d) O auxílio-acidente, quando devido, será pago mesmo que o beneficiário volte a trabalhar. 
e) Não é vedado o segurado que recebe auxilio-acidente, a percepção de remuneração 
decorrente de nova relação de emprego. 
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QUESTÃO 22 
 
Dentre as proposições que se seguem, assinale a correta: 
 
I - Sendo vários os pensionistas, a morte de qualquer deles extingue a respectiva parte e 
reduz o valor do beneficio.  
 
II - A concessão da pensão por morte não depende de comprovação de dependência 
econômica.  
 
III - A morte do filho menor de 21 anos, pensionista, autoriza a reversão da pensão por morte 
aos pais do segurado, referidos na classe subsequente do rol de dependentes.  
 
IV - A conclusão do ensino médio de dependente inválido extingue a sua parte na pensão por 
morte. 
 
a) apenas os enunciados II, III e IV estão corretos. 
b) Somente os enunciados I e II estão incorretos. 
c) apenas os enunciados I, III e IV estão corretos. 
d) todos os enunciados I, II, III e IV estão incorretos. 
e) todos os enunciados I, II, III e IV estão corretos. 
 

 

 

QUESTÃO 23  
 
Dadas as assertivas abaixo, assinalar a alternativa correta. 
 
a) Trabalhador eventual é aquele que presta serviços a uma empresa para atender a 
necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente ou o acréscimo 
extraordinário de serviço por período não superior a três meses. 
b) É possível que detenha a pessoa física condição de segurado obrigatório, mesmo que a 
prestação laboral se dê no exterior, quando a contratação tenha ocorrido no território nacional 
c) Se a segurada da Previdência Social adotar recém-nascido, não poderá pleitear auxílio 
natalidade, pois que, na hipótese, o evento foi previsível, não se tratando de exposição a risco 
eventual atuarialmente considerável. 
d) Entre o trabalhador em alvarenga (embarcação utilizada para carga e descarga de navios) e 
o ensacador de cacau não existe diferença de tratamento previdenciário, pois que são 
trabalhadores avulsos e contribuem com 11% de seu salário de contribuição. 
e) O direito previdenciário brasileiro não alberga pensão por morte presumida, razão pela qual 
o requerimento do benefício pautado nesta motivação deverá ser indeferido de plano. 
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QUESTÃO 24 
 
O princípio da anterioridade nonagesimal não se aplica 
 
a) Ao IRPJ, ao IPTU, ao IPVA e ao ICMS. 
b) Ao Imposto de Importação, ao IRPJ, ao IPVA e ao ITR. 
c) Aos empréstimos compulsórios para atender despesas extraordinárias, decorrentes de 
calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, ao Imposto sobre Importação de 
Produtos Estrangeiros, ao Imposto sobre a Exportação, ao Imposto sobre a Renda e 
Proventos de qualquer natureza, ao imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou 
relativas a títulos e valores mobiliários. 
d) Ao IPTU, ao imposto sobre a transmissão causa mortis e doações, ao imposto sobre 
operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos e valores mobiliários. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 

 

 

 

QUESTÃO 25  
 
Consoante com o Código Tributário Nacional, é correto afirmar a respeito do parcelamento: 
 
a) Quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o parcelamento extingue o crédito 
tributário de forma fracionada e continuada. 
b) É modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 
c) O crédito não integralmente pago no vencimento é sujeito ao parcelamento 
independentemente de lei específica. 
d) O parcelamento afasta o cumprimento da obrigação acessória. 
e) Não é modalidade de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. 
 

 

 

 

 

 



 


