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 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.
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Língua Portuguesa

8 questões

Texto 1
Escutatória
Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca
vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer
aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir.
Pensei em oferecer um curso de escutatória. Mas acho
que ninguém vai se matricular.
Escutar é complicado e sutil. Diz o Alberto Caeiro que
“não é bastante não ser cego para ver as árvores e as
flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma”.
Filosofia é um monte de ideias, dentro da cabeça,
sobre como são as coisas. Aí a gente que não é cego
abre os olhos. Diante de nós, fora da cabeça, nos campos e matas, estão as árvores e as flores. Ver é colocar
dentro da cabeça aquilo que existe fora. As árvores
e as flores entram. Mas – coitadinhas delas – entram
e caem num mar de ideias. São misturadas nas palavras da filosofia que moram em nós. Perdem a sua
simplicidade de existir. Ficam outras coisas. Então, o
que vemos não são as árvores e as flores. Para se ver é
preciso que a cabeça esteja vazia.
Parafraseio o Alberto Caeiro: “Não é bastante ter
ouvidos para se ouvir o que é dito. É preciso também
que haja silêncio dentro da alma.” Daí a dificuldade: a
gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo
dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com
aquilo que a gente tem a dizer. Como se aquilo que
ele diz não fosse digno de consideração e precisasse
ser complementado por aquilo que a gente tem a
dizer, que é muito melhor. Certo estava Lichtenberg –
citado por Murilo Mendes: “Há quem não ouça até que
lhe cortem as orelhas.” Nossa incapacidade de ouvir é
a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e vaidade: no fundo, somos os mais bonitos…

musicou. A alma é uma catedral submersa. No fundo
do mar – quem faz mergulho sabe – a boca fica
fechada. Somos todos olhos e ouvidos.
ALVES, R. Escutatória <<http://www.institutorubemalves.org.br/
rubem-alves/carpe-diem/cronicas/escutatoria-3/>>, Acesso em
26/08/2017. [Adaptado]

1. Assinale a alternativa correta, considerando o
texto 1.
a. (

b.

c.

d.

e.

) O texto mescla elementos de autoajuda e de
aconselhamento moral, o que se evidencia
pelo uso de construções dogmáticas e incisivas, buscando sensibilizar e atrair o leitor.
( X ) Trata-se de uma crônica que contrapõe o interesse pela aprendizagem da arte de falar ao
desinteresse pela prática da escuta, refletindo
sobre a importância desta última e a dificuldade que a envolve.
( ) Trata-se de um texto argumentativo e objetivo, caracterizado pela impessoalidade e
fundamentado em argumentos de autoridade,
com vistas a persuadir o leitor.
( ) Trata-se de um texto instrucional, o que se
evidencia pelo uso de verbos no modo imperativo, típicos de manuais de instrução destinados ao público em geral.
( ) O texto é de natureza narrativa e apresenta
uma sequenciação temporal e espacial de
acontecimentos ambientados em cenário
externo e interno.

Há grupos religiosos cuja liturgia consiste de silêncio.
Não basta o silêncio de fora. É preciso silêncio dentro. Ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o
silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não
ouvia. Fernando Pessoa conhecia a experiência, e se
referia a algo que se ouve nos interstícios das palavras,
no lugar onde não há palavras. É música, melodia
que não havia e que quando ouvida nos faz chorar.
A música acontece no silêncio. É preciso que todos
os ruídos cessem. No silêncio, abrem-se as portas de
um mundo encantado que mora em nós – como no
poema de Mallarmé, A catedral submersa, que Debussy
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2. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ), com base no texto 1.

3. Analise as afirmativas abaixo, considerando-as em
relação ao texto 1.

( ) O título do texto pode ser considerado um
neologismo, estabelecendo uma associação
semântica com o termo “oratória”.
( ) Em “Todo mundo quer aprender a falar.
Ninguém quer aprender a ouvir” (1o parágrafo), os termos sublinhados expressam
sentidos totalizantes e opostos, com valores
assertivo e negativo, respectivamente.
( ) A citação, no segundo parágrafo, deveria ser
precedida do sinal de dois-pontos depois de
“que”, em conformidade com a norma culta da
língua escrita, de forma a indicar claramente
que se trata de discurso direto.
( ) O uso de expressões em primeira pessoa do
singular e do plural confere um efeito dialógico
ao texto, criando uma aproximação com o leitor.
( ) O uso de citações e paráfrases no decorrer do
texto prejudica a argumentação, pois quebra
a objetividade construída através do relato de
fatos cotidianos.

1. O autor alterna as formas “nós” e “a gente”
para se referir à primeira pessoa do plural, evidenciando não só um uso variável de formas
pronominais mas também traços de informalidade no texto.
2. No terceiro parágrafo, o sinal de dois-pontos
depois de Alberto Caeiro e de Murilo Mendes
introduz a fala direta dessas duas pessoas,
respectivamente.
3. Em “Daí a dificuldade […]” (3o parágrafo), a
palavra sublinhada funciona como conector
que introduz uma informação decorrente do
que foi dito anteriormente, podendo ser substituída por “Donde”, sem prejuízo de significado.
4. Em “sem misturar o que ele diz […]. Como se
aquilo que ele diz” (3o parágrafo), o referente
do pronome sublinhado nas duas ocorrências
é definido, sendo o indivíduo identificado no
contexto precedente.
5. Em “As árvores e as flores entram. Mas – coitadinhas delas – entram e caem num mar
de ideias.” (2o parágrafo) e “No fundo do
mar – quem faz mergulho sabe – a boca fica
fechada.” (4o parágrafo), os segmentos entre
travessões são comentários do autor que, se
retirados, não alteram as relações sintáticas
entre os demais constituintes das frases.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V•V•F•V•F
V•V•F•F•V
V•F•V•V•F
F•V•V•F•F
F•F•F•V•V

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

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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4. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) considerando o trecho abaixo extraído do
1o parágrafo do texto 1.
Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca
vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer
aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir.
Pensei em oferecer um curso de escutatória. Mas acho
que ninguém vai se matricular.
( ) As frases estabelecem, em sequência de duas
a duas (a primeira com a segunda, a terceira
com a quarta, a quinta com a sexta) relação
semântica de contraste ou adversidade.
( ) Nas duas primeiras frases, os termos “cursos
de oratória” e “curso de escutatória” estão no
plural e no singular, porque devem concordar,
respectivamente, com o adjetivo anteposto,
que é o termo regente.
( ) Nas frases, os tempos verbais remetem a situações presentes, passadas e futuras.
( ) As duas últimas frases podem ser reescritas
como “Pensei em oferecer um curso de escutatória; acho, contudo, que ninguém vai se
matricular.”, sem prejuízo de significado e sem
ferir a norma culta da língua escrita.
( ) Os sujeitos das frases se alternam entre a primeira pessoa do singular e a terceira pessoa
do plural.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V•V•V•F•V
V•V•F•F•F
V•F•V•V•F
F•F•V•F•F
F•F•F•V•V

5. Considere o trecho abaixo extraído do 4o parágrafo
do texto 1:
Há grupos religiosos cuja liturgia consiste de silêncio.
Não basta o silêncio de fora. É preciso silêncio dentro. Ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o
silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não
ouvia. Fernando Pessoa conhecia a experiência, e se
referia a algo que se ouve nos interstícios das palavras,
no lugar onde não há palavras. É música, melodia que
não havia e que quando ouvida nos faz chorar.
Assinale a alternativa correta em relação ao trecho.
a. (
b.

c.

d.

e.

) A palavra “interstícios” pode ser substituída por
“sons”, sem prejuízo de significado no texto.
( ) O vocábulo “se”, nas três ocorrências sublinhadas, funciona como índice de indeterminação
do sujeito.
( ) O verbo haver tem valor existencial nas três
ocorrências sublinhadas, podendo ser substituído, respectivamente, por “Existe”, “existe” e
“existia”, sem ferir a norma culta da língua escrita.
( ) As palavras sublinhadas em “cuja liturgia”, “que
não ouvia” e “onde não há” são pronomes
relativos que podem ser substituídos, respectivamente, por “os quais”, “as quais” e “aonde”,
sem ferir a norma culta da língua escrita.
( X ) Em “E aí”, o elemento sublinhado funciona
como conector que encadeia informações,
tendo um papel similar ao do elemento sublinhado em “Aí a gente que não é cego abre os
olhos.” (2o parágrafo).
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Texto 2
Formação profissional e responsabilidade social
Em geral, nas várias perspectivas relativas [……]
formação profissional daqueles que atuam, direta
ou indiretamente, nas áreas científico-tecnológicas,
observamos visões de mundo que se pautam em pelo
menos três atitudes: niilista – reduz toda e qualquer
compreensão [……] nada; há uma descrença absoluta
em relação [……] todo e qualquer posicionamento,
quer seja ortodoxo, quer seja crítico; positivada – submete-se [……] uma lógica antimetafísica e antiteológica, preconizando que o conhecimento científico
válido é aquele resultante unicamente de fatos e
dados da experiência físico-matemática. Ignora os
aspectos subjetivos, sócio-históricos e político-ideológicos e os seus efeitos na produção científico-tecnológica; crítico-propositiva – submete-se [……] lógica da
existência. Entende que a opção político-econômica
define os projetos para o desenvolvimento humano
e tecnológico e, a partir dessa submissão e entendimento, busca compreender a relação entre ciência,
tecnologia e sociedade. Seus projetos vislumbram
ações voltadas para o bem comum.
A atitude crítico-prospectiva “é um movimento que
combina o desejo de mudanças profundas em nossa
prática econômica e social com mudanças em nossa
abordagem psíquica e espiritual da vida. Em sua
forma mais geral, sua meta é a ativação do indivíduo,
a restauração do controle do homem sobre o sistema
social, a humanização da tecnologia.” (Fromm, s/d,
p. 17). Um crítico-propositivista, antes de tudo, é um
realista esperançoso; é uma pessoa que lê a realidade
cotidiana, os movimentos da sociedade e as suas relações entre o homem, a ciência e a tecnologia.
Acreditamos em responsabilidade social que seja
vinculada ao cotidiano das ações corriqueiras de cada
indivíduo. Ninguém nasce responsável, assim como
ninguém nasce com identidade formada. Os seres
humanos se tornam quem são pelas relações e vínculos estabelecidos entre eles e os outros. Não acreditamos em responsabilidade social panfletária, pontual
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e promotora em algum nível de atos que potencializam a segregação entre os seres humanos. Por
outro lado, acreditamos, sim, numa responsabilidade
social constitutiva de uma prática imersa em valores
éticos e morais, ou seja, capaz de favorecer a cada
um – na dialética da relação eu-outros – a realização
de sua vida como uma obra de arte. Dizendo de outra
maneira, é aquela prática em que o ser humano está
mergulhado na construção estética da sua própria
existência indissociável de outras existências.
BAZZO, W. A.; PEREIRA, L. T. V.; BAZZO, J. L. S. Conversando sobre educação tecnológica. 2. ed. Florianópolis: Ed. da Ufsc, 2016. p. 126-129.
Adaptado.

6. Assinale a alternativa correta, considerando as
afirmativas em relação ao texto 2.
a. ( X ) Quanto ao sinal indicativo de crase, a grafia
correta dos cinco vocábulos, na sequência
das lacunas [……] no primeiro parágrafo, é:
à • a • a • a • à.
b. ( ) A expressão “quer seja ortodoxo, quer seja
crítico” (1o parágrafo) pode ser substituída por
“ortodoxo e/ou crítico”, sem prejuízo de significado no texto.
c. ( ) Em “visões de mundo que se pautam” (1o parágrafo) e “Os seres humanos se tornam” (3o parágrafo), o pronome átono pode ser posposto ao
verbo, nas duas ocorrências, sem ferir a norma
culta da língua escrita.
d. ( ) Em “que atuam”, “que se pautam”, “que o
conhecimento científico” e “que a opção
político-econômica” (1o parágrafo), o vocábulo
sublinhado funciona como conjunção integrante nas duas primeiras ocorrências e como
pronome relativo nas duas últimas.
e. ( ) Em “ou seja, capaz de favorecer a cada um”
(3o parágrafo), a expressão sublinhada tem
função retificadora, sendo usada para corrigir
a informação precedente.
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7. Assinale a alternativa correta, com base no texto 2.
a. ( ) O texto é objetivo, técnico, neutro e impessoal,
o que se evidencia pelo apagamento da voz
autoral.
b. ( ) O texto se estrutura a partir da aproximação
de ideias, fazendo uso de recursos comparativos típicos de uma analogia.
c. ( X ) Trata-se de um texto expositivo-argumentativo que se organiza por meio de exposição
de ideias e enunciação de uma opinião.
d. ( ) Os autores articulam argumentos mediante
exemplos práticos do cotidiano profissional,
enfatizando a responsabilidade individual e
criadora.
e. ( ) As ideias são apresentadas de forma sequencial, em uma cadeia lógica de fatos que
respondem a uma estruturação de causa e
consequência.

8. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ), a partir do texto 2.
( ) As três atitudes representam visões de mundo
acadêmicas e enrijecidas, que se afastam da
realidade vivida pelos sujeitos.
( ) A atitude niilista apresenta um tom pessimista
e de desconfiança em relação à visão de
mundo.
( ) A atitude positivada é otimista em relação à
vida, valorizando as experiências dos sujeitos.
( ) A atitude crítico-propositiva é socialmente
contextualizada e politicamente engajada
com o convívio em comunidade.
( ) O último parágrafo articula a responsabilidade por uma vida comunitária a uma visão
estética de vida.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

V•V•F•V•F
V•F•F•F•V
F•V•V•F•V
F•V•F•V•V
F•F•V•V•F

Aspectos históricos, geográficos,
econômicos e sociais

5 questões

9. Em 1750, baseando-se no princípio do Uti Possidetis
– direito de posse, espanhóis e portugueses assinaram
importante Tratado que estabelecia as fronteiras entre
essas duas nações ibéricas na América do Sul. Apesar
da sua posterior anulação em 1761, em virtude de
desentendimentos entre aquelas coroas, em especial,
suas delimitações contribuíram para demarcação do
território catarinense.
Esse Tratado foi denominado:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Utrecht.
Madrid.
El Pardo.
Badajós.
Santo Ildefonso.

10. Sobre o povoamento do território catarinense,
analise as afirmativas abaixo:
1. Entre as ações empreendidas na abertura de
um caminho que ligasse o litoral ao sertão
catarinense, importante para o transporte e
comércio de gado, os paulistas fundaram o
povoado de Nossa Senhora dos Prazeres dos
Campos das Lages em 1766.
2. A Colônia Militar de Chapecó, fundada em
1882, foi uma reação ao conflito diplomático
entre Brasil e Argentina no oeste catarinense,
conhecido como a Questão do Palmas.
3. Apesar de um povoamento majoritariamente
açoriano em Nossa Senhora do Desterro, atual
Florianópolis, a população escrava chegou a
mais de um quarto do número total de habitantes no início do século XIX.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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11. Em relação aos refugiados e aos fluxos migratórios contemporâneos, assinale a alternativa correta.
a. ( ) Como característica comum, indiferente da
nacionalidade, as migrações internacionais
são sempre motivadas por questões econômicas, como a busca de trabalho e melhores
condições de vida.
b. ( ) A guerra civil na Síria e a expansão do Estado
Islâmico têm gerado um intenso fluxo migratório em direção aos Estados Unidos da América,
tendo como consequência a adoção de uma
política anti-imigração pelo governo Trump.
c. ( ) Apesar da repercussão nas mídias, a presença de haitianos no Brasil é caracterizada
por casos pontuais, não indicando um fluxo
migratória de pessoas dessa nacionalidade.
d. ( X ) Entre os fatores repulsivos para os fluxos migratórios observados no Brasil, em especial do
nordeste para outras regiões, destaca-se a seca.
e. ( ) Europa Ocidental, América do Norte e do Sul
são exemplos de áreas com características de
atração de imigrantes, sendo considerados
os maiores receptores dos fluxos migratórios
contemporâneos.

12. Sobre o poeta catarinense Lindolf Bell, assinale a
alternativa correta.
a. ( ) Em “Os póstumos”, criticou a obra de outro
poeta catarinense, João da Cruz e Souza, alegando ser este um “escritor das elites”.
b. ( ) Inspirado pela Semana da Arte Moderna, 1922,
fundou a primeira galeria de arte de Santa
Catarina, Açu-Açu, em Blumenau.
c. ( ) Defensor da presença da subjetividade nas
artes, suas principais obras foram “Missal” e
“Broquéis”.
d. ( ) Em “Os ciclos”, apontou a escola como o único
espaço para a poesia, pois, segundo ele, “o
lugar do poema deve ser onde possa inquietar”: entre as crianças.
e. ( X ) Natural de Timbó, destacou-se como um dos
líderes do movimento Catequese Poética,
criado na década de 1960, e que promovia
a cultura em espaços públicos, acessíveis a
todas as classes sociais.
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13. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) sobre a produção energética no Brasil.
(

(

(

(

) Principalmente por conta da disponibilidade
de recursos hídricos, bem como do domínio
da tecnologia que os envolve, o Brasil destaca-se mundialmente pela utilização de matrizes
energéticas limpas.
) Segundo ranking apresentado pela Global
Wind Energy Council (GWEC), divulgado em
fevereiro de 2017, o Brasil é o país com menor
capacidade instalada de energia eólica na
América Latina.
) Como forma de incentivo à produção de energia renovável, a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL) estabeleceu a Resolução
Normativa 482, de 17 de abril de 2012, que,
entre outras determinações, prevê o sistema
de compensação de energia elétrica.
) A utilização de biomassa como fonte para a produção de energia tem diminuído no Brasil em
virtude da pouca capacidade já instalada para
sua geração e da escassez de matéria prima.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V•V•F•F
V•F•V•F
V•F•F•V
F•V•V•F
F•F•V•F
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Língua Inglesa

7 questões

Cow Threat

15. Match the words on column 1 with their meanings on column 2.
Column 1 Words

Cows are walking machines. They transform materials (grass, hay, water, and feed) into finished products
(milk, beef, leather, and so on).
As any factory, cows produce waste. Solid waste is
eliminated through the rear end of these ‘complex
machines’, and it is used as fertilizer.

1.
2.
3.
4.
5.

Column 2 Meanings
(
(

The fermentation process in their four stomachs produces gas. These walking machines have two chimneys: one in the front end, and other in the rear end.
Gaseous emissions through the front end chimney are
called burps. Cows burp a lot. Every minute and half
these burps release methane gas. Methane is dangerous to the planet because it contributes to the greenhouse effect.
The world population is growing very fast. That means
there are more people eating beef. Consequently,
there is more cattle – more walking machines – producing more methane gas.
This is the problem, but very few people want to
change their eating habits. What about you?

14. Read these sentences and, according to the text,
decide if they are true ( T ) or false ( F ).
( ) Cows have more than one stomach.
( ) The production of methane is a serious
problem.
( ) Cows eliminate gases through their front and
rear ends.
( ) Burps are eliminations of gas through the rear
end.
( ) Cows burp approximately 10 times in one
hour.
Choose the alternative which presents the correct
sequence:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

T•T•T•F•F
T•T•F•T•T
T•F•F•F•T
F•F•T•T•F
F•F•T•F•F

hay
waste
rear
burp
cattle

(
(
(

) the back part of something.
) cows and bulls that are kept for their milk or
meat.
) grass that is cut and dried and used as animal
food.
) unwanted matter or material of any type.
) to allow air from the stomach to come out
through the mouth in anoisy way.

Choose the alternative which presents the correct
sequence:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1•4•5•3•2
2•1•5•4•3
3•5•1•2•4
4•3•2•1•5
5•1•4•2•3

16. Complete the spaces of the sentence below with
the correct prepositions.
“Agriculture, Ecosystems & Environment deals
       the interface between agriculture
and        environment, specifically
       agriculture influences the environment and how changes        that environment impact agroecosystems.”
Which alternative presents the correct missing
prepositions?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

to • an • when • on
with • in • how • at
to • an • which • on
with • the • how • in
for • the • where • in
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17. Analyze the sentences according to structure and
grammar use.
1. The words they and their, in bold in the text,
are object pronoun and possessive adjective,
respectively.
2. The negative form of: “These walking
machines have two chimneys”, is “These walking machines haven’t two chimneys”.
3. The underlined word in the following sentence:
“These walking machines” is a gerund form.
4. The word release is synonym of discharge.
Choose the alternative which presents the correct
ones.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

The only correct one is 1.
The only correct one is 4.
The only correct ones are 1 and 2.
The only correct ones are 2 and 3.
The only correct ones are 3 and 4.

18. According to the text, it is correct to state that:
a. ( X ) cows transform raw material into finished
products.
b. ( ) cows transform methane into finished
products.
c. ( ) methane is the only gas to cause the greenhouse effect.
d. ( ) cows and factories have only one chimney.
e. ( ) milk is eliminated through the front end.

20. Analyze these sentences:
1. The words people and cattle are being used
in the text as nouns in the singular form.
2. In “…and it is used as fertilizer.”, the underlined
word is an example of the comparative of
equality.
3. The word in bold in “Consequently, there is
more cattle” can be replaced by therefore
without changing its meaning.
Choose the alternative which presents the correct
ones.
a.
b.
c.
d.
e.

40 questões

21. A respeito dos princípios da Administração
Pública, assinale a alternativa correta.
a. (

b.

19. Why is methane dangerous?
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The only correct one is 1.
The only correct one is 2.
The only correct one is 3.
The only correct ones are 1 and 3.
The only correct ones are 2 and 3.

Conhecimentos Específicos

c.

a. ( ) Because it releases burps.
b. ( X ) Because it contributes to the greenhouse
effect.
c. ( ) It’s not safe because it grows grass.
d. ( ) It’s dangerous because it produces ray.
e. ( ) It’s dangerous because transforms milk into
cheese.

( )
( )
(X)
( )
( )

d.

e.

) Os atos praticados com desvio de finalidade
implicam ofensa direta ao princípio da segurança jurídica.
( ) A necessidade da Administração de justificar
os atos praticados, indicando os fatos e fundamentos jurídicos, decorre, especificamente,
do princípio da publicidade.
( ) A Administração possui o direito exorbitante
de alterar unilateralmente as relações jurídicas estabelecidas em razão do princípio da
moralidade.
( X ) O dever da Administração Pública de dispensar tratamento não discriminatório aos cidadãos, sem privilégios ou prejuízos, é corolário
do princípio da impessoalidade.
( ) A vedação imposta à Administração Pública
de aplicar retroativamente uma nova interpretação da norma administrativa decorre do
princípio da eficiência.
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22. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento de licitação será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

25. A respeito dos atos administrativos, analise as
afirmativas abaixo:
1. É absolutamente vedada a prática de atos
administrativos sob sigilo.
2. A anulação de ato administrativo decorre da
atuação discricionária da Administração.
3. São requisitos fundamentais dos atos administrativos, somente: competência, finalidade
e forma.
4. O ato administrativo não exige provas de sua
validade, em decorrência do atributo da presunção de legitimidade.

1. razão da escolha do fornecedor ou executante.
2. caracterização da situação emergencial ou
calamitosa que justifique a dispensa, quando
for o caso.
3. documento de aprovação dos projetos de
pesquisa aos quais os bens serão alocados.
4. justificativa do preço.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

23. Sobre as modalidades de licitação, é correto
afirmar:
a. ( X ) Será utilizado o convite para obras e serviços
de engenharia de até R$ 150.000,00.
b. ( ) Utiliza-se a concorrência para obras e serviços
de engenharia até R$ 1.500.000,00.
c. ( ) Para compras e serviços em geral até R$
650.000,00, utiliza-se a concorrência.
d. ( ) Utiliza-se a tomada de preços para compras e
serviços em geral até R$ 80.000,00.
e. ( ) Para obras e serviços de engenharia acima de
R$ 1.500.000,00, utiliza-se o leilão.

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

( )
( )
(X)
( )

A defesa do Estado.
A salubridade pública.
A construção de casa populares.
A construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios.
e. ( ) O socorro público em caso de calamidade.

É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.

26. De acordo com a Lei de Improbidade
Administrativa (Lei nº 8.429/1992), constitui ato de
improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública qualquer ação
ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e
notadamente:
1. negar publicidade aos atos oficiais.
2. frustrar a licitude de concurso público.
3. permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente.
4. perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública
de qualquer natureza.

24. Considera-se de “interesse social”, para fins de
desapropriação:
a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )
( )

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

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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27. Sobre a Administração Pública Direta e Indireta, é
correto afirmar:
a. ( ) As autarquias são pessoas jurídicas de direito
privado, criadas por lei, destinadas a realizar atividades, obras ou serviços de forma
descentralizada.
b. ( ) As empresas públicas e sociedades de economia mista podem gozar de privilégios fiscais
não extensivos às do setor privado.
c. ( ) O INSS é uma fundação vinculada ao
Ministério da Previdência Social, com a finalidade de promover os direitos relacionados
aos benefícios da previdência social.
d. ( ) Os serviços sociais autônomos e as organizações sociais Integram a estrutura da
Administração Indireta.
e. ( X ) As sociedades de economia mista estão sujeitas à fiscalização realizada pelos Tribunais de
Contas.

28. A consignação em pagamento tem lugar:
1. quando o credor recebe o pagamento de
terceiro e expressamente lhe transfere todos
os seus direitos.
2. se é o credor que paga a dívida do devedor
comum.
3. se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento.
4. se pender litígio sobre o objeto do
pagamento.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
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.
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29. É correto afirmar sobre o domicílio.
a. (
b.

c.

d.

e.

) A pessoa física tem por domicílio o lugar onde
ela exerce a sua atividade econômica.
( ) O domicílio da pessoa natural é o lugar
onde ela elegeu para as relações que lhe
corresponderem.
( X ) O domicílio da pessoa natural, que não tenha
residência habitual, será o lugar onde for
encontrada.
( ) O domicílio necessário do servidor público é
o local onde funciona a sede do ente a que
representa.
( ) A pessoa jurídica que possui diversos estabelecimentos em lugares diferentes terá por
domicílio o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações.

30. É correto afirmar sobre a prescrição e a
decadência.
a. (
b.
c.

d.

e.

) É nula a renúncia ao prazo prescricional fixado
em lei.
( ) A contagem do prazo decadencial pode ser
interrompido por qualquer dos interessados.
( ) A pretensão de cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento público ou particular prescreve em três anos.
( X ) A parte a quem aproveita a decadência convencional poderá alegá-la em qualquer grau
de jurisdição, não podendo o juiz conhecê-la
do ofício.
( ) Quando a lei não haja fixado prazo menor, a
decadência ocorre em dez anos da data do
ato ou fato jurídico.
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31. É correto afirmar sobre as obrigações solidárias.
a. ( X ) Convertendo-se a prestação em perdas e
danos, subsiste, para todos os efeitos, a
solidariedade.
b. ( ) Qualquer cláusula, condição ou obrigação
adicional, estipulada entre um dos devedores
solidários e o credor, acarretará o agravamento dos demais devedores.
c. ( ) As exceções pessoais do devedor a um dos
credores solidários poderão, a qualquer
tempo, ser oponíveis aos demais.
d. ( ) A propositura de ação pelo credor contra um
ou alguns dos devedores importará na renúncia contra os demais não arrolados.
e. ( ) O credor solidário não poderá exigir do devedor o cumprimento integral da obrigação,
devendo se limitar a prestação a parte que lhe
caiba.

32. É correto afirmar sobre a hipoteca.
a. ( ) É lícita a convenção de cláusula que proíbe o
proprietário alienar imóvel hipotecado.
b. ( ) É vedada a constituição de mais de uma hipoteca sobre o mesmo bem.
c. ( ) A hipoteca deve se limitar ao imóvel, não
abrangendo as acessões, melhoramentos ou
construções nele edificadas.
d. ( ) Na hipoteca de bens móveis, todas as despesas judiciais ou extrajudiciais necessárias ao
desmembramento do gravame correm por
conta de quem o requerer.
e. ( X ) A hipoteca pode ser constituída para garantia
de dívida futura ou condicionada, desde que
determinado o valor máximo do crédito a ser
garantido.

33. Assinale a alternativa correta sobre as normas
fundamentais de processo civil.
a. (
b.

c.

d.

e.

) É dispensável o contraditório nas matérias
reservadas ao juízo decidir de ofício.
( X ) Todos os julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário serão públicos, e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade.
( ) À exceção das partes, os demais sujeitos do
processo devem cooperar entre si para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva.
( ) A conciliação, a mediação, a arbitragem
e outros métodos de solução consensual
de conflitos somente poderão ser empregados em momento anterior ao curso do
processo judicial.
( ) É vedado ao juízo proferir decisão contra
uma das partes sem que ela seja previamente
ouvida.

34. Sobre a competência, é correto afirmar.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Para as ações fundadas em direito pessoal
sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.
( ) A ação fundada em direito pessoal sobre bens
móveis será proposta no foro de situação da
coisa.
( ) A ação possessória imobiliária poderá ser
proposta no foro de situação da coisa ou no
domicílio do réu.
( X ) A execução fiscal será proposta no foro de
domicílio do réu, no de sua residência ou no
do lugar onde for encontrado.
( ) É competente o foro de ocorrência do ato
ou fato que originou a demanda para as
causas em que seja autor o Estado ou o
Distrito Federal.
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35. Assinale a alternativa correta sobre o
litisconsórcio.

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

a. (

a. ( X ) A existência de título executivo extrajudicial
não impede a parte de optar pelo processo de
conhecimento, a fim de obter título executivo
judicial.
b. ( ) Os títulos executivos extrajudiciais oriundos
de país estrangeiro devem ser previamente
homologados pela autoridade judiciária
brasileira para estarem aptos para serem
executados.
c. ( ) Após iniciado o procedimento executório, o
exequente tem o direito de desistir apenas de
toda a execução, vedada a desistência parcial
de apenas algumas medidas executivas.
d. ( ) Ainda que as partes e o juízo sejam os mesmos para fins de execução, o exequente não
poderá cumular várias execuções quando elas
foram fundadas em títulos diferentes.
e. ( ) A certidão de dívida ativa da Fazenda Pública
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios equipara-se ao título executivo judicial para os fins correspondentes aos
créditos nela inscritos.

b.

c.

d.

e.

) O juiz determinará ao autor que requeira a
citação de todos que devam ser litisconsortes
facultativos, sob pena de extinção do processo.
( ) O litisconsórcio será necessário quando, pela
natureza da relação jurídica, o juiz tiver de
decidir o mérito de modo uniforme para
todos os litisconsortes.
( X ) O requerimento de limitação do litisconsórcio
interrompe o prazo para manifestação ou
resposta, que recomeçará da intimação da
decisão que o solucionar.
( ) O litisconsórcio será ativo quando ocorrer
afinidade de questões por ponto comum de
fato ou de direito e passivo quando ocorrer
comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à mesma lide.
( ) Em relação com a parte adversa, os litisconsortes serão considerados como um único
litigante.

36. Assinale a alternativa correta sobre a audiência
de conciliação ou de mediação do procedimento
comum.
a. ( ) A audiência de conciliação ou de mediação
deverá se realizar por meio eletrônico.
b. ( ) É facultada a presença dos advogados nas
audiências de conciliação ou de mediação.
c. ( ) Será pessoal a intimação das partes para a
audiência de conciliação ou de mediação.
d. ( X ) A parte poderá constituir representante, por
meio de procuração específica, com poderes
para negociar e transigir.
e. ( ) Se a petição inicial preencher os requisitos
essenciais e não for o caso de improcedência
liminar do pedido, o juiz obrigatoriamente
deverá designar audiência de conciliação ou
de mediação.

38. A Constituição do Estado de Santa Catarina
poderá ser emendada mediante proposta:
1. de dois terços dos membros da Assembleia
Legislativa;
2. do Governador do Estado;
3. de mais da metade das Câmaras Municipais
do Estado, manifestando-se, cada uma delas,
pela maioria relativa de seus membros;
4. de pelo menos dois e meio por cento do eleitorado estadual, distribuído por no mínimo
quarenta Municípios, com não menos de um
por cento dos eleitores de cada um deles.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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39. Assinale a alternativa que indica corretamente as
características do poder constituinte originário.

41. O mandado de segurança coletivo poderá ser
impetrado por:

a.
b.
c.
d.
e.

a. ( X ) organização sindical, entidade de classe ou
associação legalmente constituída e em
funcionamento há pelo menos um ano, em
defesa dos interesses de seus membros ou
associados, ou por partido político com representação no Congresso Nacional.
b. ( ) organização sindical, entidade de classe ou
associação com representação nacional, legalmente constituída e expressamente autorizada, em defesa dos interesses de próprios.
c. ( ) partido político com representação nacional,
sindicato, entidade de classe ou associação,
legalmente autorizada por seus representados, para a defesa dos interesses de seus
membros ou associados.
d. ( ) partido político com representação nacional,
por organização sindical, entidade de classe
ou associação legalmente constituída e em
funcionamento há pelo menos um ano, em
defesa dos interesses próprios, de seus filiados, membros ou associados.
e. ( ) partido político, confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa
dos interesses próprios, de seus membros ou
associados.

( )
(X)
( )
( )
( )

inicial, dependente e limitado
incondicionado, autônomo e ilimitado
incondicionado, secundário e limitado
permanente, condicionado e autônomo
transitório, ilimitado e permanente

40. É correto afirmar sobre o poder constituinte:
1. A legislação infraconstitucional vigente numa
ordem constitucional anterior que não contrariar os dispositivos de uma nova Constituição
recém-promulgada continuará a ter validade,
sendo, portanto, recepcionada pelo novo
ordenamento jurídico constitucional.
2. A legislação infraconstitucional que perdeu
sua eficácia diante de um texto constitucional
anterior se restaura pelo surgimento de uma
nova Constituição.
3. Quando a legislação infraconstitucional
vigente numa ordem constitucional anterior
é incompatível com o ordenamento estabelecido por uma nova Constituição, ela é automaticamente revogada pela ausência de recepção.
4. Ocorre a desconstitucionalização quando normas constitucionais de uma ordem anterior
permanecem válidas na vigência de uma nova
Constituição, contudo com o status de normas infraconstitucionais.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

42. A Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 é:
a. (

b.

c.

d.

e.

) dogmática quanto ao conteúdo, promulgada
em relação ao modo de elaboração e rígida
quanto a sua extensão.
( ) sintética quanto ao conteúdo, flexível em relação ao modo de elaboração e analítica quanto
a sua extensão.
( X ) formal quanto ao conteúdo, dogmática em
relação ao modo de elaboração e analítica
quanto a sua extensão.
( ) analítica quanto ao conteúdo, promulgada
em relação ao modo de elaboração e rígida
quanto a sua extensão.
( ) formal quanto ao conteúdo, escrita em relação ao modo de elaboração e analítica quanto
a sua extensão.

Página 15

Centro de Informática e Automação do Estade de Santa Catarina (CIASC) • Edital 001/2017
P3 TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR • Advogado

43. De acordo com a legislação trabalhista, possui
estabilidade de emprego:
1. O segurado que sofrer acidente do trabalho,
pelo prazo de 6 meses, após a cessação do
auxílio-doença acidentário.
2. O empregado eleito para o cargo de direção
de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura
até um ano após o final de seu mandato.
3. A empregada gestante, à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco
meses após o parto.
4. O empregado sindicalizado ou associado, a
partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação,
de entidade sindical ou associação profissional, até 2 anos após o final do seu mandato.

45. A respeito da insalubridade e da periculosidade
na relações do trabalho, assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.
e.

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

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

44. Sobre os contratos de trabalho, é correto afirmar:
a. ( ) É ilegal a transferência do empregado para
localidade diversa da que resultar do contrato,
mesmo quando ocorrer a extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado.
b. ( ) A suspensão do empregado por mais de 20
dias consecutivos importa na rescisão injusta
do contrato de trabalho.
c. ( ) O empregado poderá deixar de comparecer
ao serviço, sem prejuízo do salário, por até 08
dias consecutivos, em virtude de casamento.
d. ( ) É lícita a alteração das condições de trabalho,
ainda que resulte em prejuízos ao empregado,
quando ajustada por mútuo consentimento.
e. ( X ) Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o trabalhador retorne ao cargo efetivo, anteriormente
ocupado, deixando de exercer função de
confiança.
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) São consideradas atividades insalubres aquelas que impliquem risco acentuado em virtude
de exposição permanente do trabalhador a
inflamáveis, explosivos ou energia elétrica.
( ) O trabalho prestado em condições insalubres
assegura a percepção de adicionais de 40%,
30% e 10% do salário-mínimo, conforme classificadas, respectivamente, em grau máximo,
médio e mínimo.
( ) O exercício de trabalho em condições de
periculosidade assegura ao empregado um
adicional de 20% sobre o valor do salário.
( X ) São consideradas perigosas as atividades de
trabalhador em motocicleta.
( ) De acordo com a CLT, o empregado tem o
direito de acumular os adicionais de insalubridade e de periculosidade que porventura lhes
sejam devidos.

46. Considerando as disposições legais sobre salários
e remuneração, assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Ao empregador é vedado efetuar qualquer
tipo de desconto nos salários do empregado,
inclusive quando resultar de adiantamentos.
( X ) O pagamento de comissões e percentagens
só é exigível depois de ultimada a transação a
que se referem.
( ) Haverá equiparação de salários em razão de
trabalhos prestados com igual valor, com
igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de
tempo de serviço não seja superior a 03 anos.
( ) O pagamento de salário não deve ser estipulado por período superior a 01 mês, inclusive
no que concerne a comissões, percentagens e
gratificações.
( ) As prestações “in natura” que o empregador fornece habitualmente ao empregado,
mediante contrato, tais como alimentação,
habitação, vestuário, entre outras, não se compreendem no salário para efeitos legais.
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47. Conforme disposto na CLT, não constitui justa
causa para ensejar a rescisão do contrato de trabalho
pelo empregador:

49. De acordo com a CLT, não terá direito a férias o
empregado que, no curso do período aquisitivo:
1. deixar o emprego e não for readmitido dentro
de 90 dias subsequentes à sua saída.
2. permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 15 dias.
3. deixar de trabalhar, com percepção do salário,
por mais de 30 dias, em virtude de paralisação
parcial ou total dos serviços da empresa.
4. tiver percebido da Previdência Social
prestações de acidente de trabalho ou de
auxílio-doença por mais de 6 meses, embora
descontínuos.

a. ( ) Ato de improbidade.
b. ( ) Prática constante de jogos de azar.
c. ( ) Desídia no desempenho das respectivas
funções.
d. ( ) Incontinência de conduta ou mau
procedimento.
e. ( X ) Condenação criminal do empregado, não
transitada em julgado.

48. De acordo com a Lei 13.429, de 31 de março de
2017, que trata de trabalho temporário nas empresas
urbanas e dispõe sobre as relações de trabalho na
empresa de prestação de serviços a terceiros, é correto afirmar:
a. ( ) É permitida a contratação de trabalho temporário, em qualquer hipótese, para a substituição de trabalhadores em greve.
b. ( ) O contrato de trabalho temporário, com relação ao mesmo empregador, não poderá exceder ao prazo de cento e oitenta dias, consecutivos ou não, podendo ser prorrogado por até
trinta dias.
c. ( ) Constitui requisito para o funcionamento e
registro da empresa de trabalho temporário
no Ministério do Trabalho a prova de possuir
capital social de, no mínimo, R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).
d. ( X ) O contrato de trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento de atividades-meio e atividades-fim a serem executadas na
empresa tomadora de serviços.
e. ( ) É responsabilidade da empresa contratada
garantir todas as condições de segurança,
higiene e salubridade dos trabalhadores,
quando o trabalho for realizado em suas
dependências ou em local por ela designado.

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

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

50. Em relação ao valor da hora diurna, o adicional
noturno equivale a:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

20%, no mínimo.
25%, no mínimo.
30%, no mínimo.
30%, no máximo.
25%, no máximo.

51. Assinale a alternativa que indica corretamente a
natureza dos créditos tributários decorrentes de fatos
geradores ocorridos no curso do processo de falência.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

especial
privilegiado
extraconcursal
preferente
secundário
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52. É correto afirmar sobre o sujeito passivo
tributário.
a. ( ) Na solidariedade passiva tributária o pagamento efetuado por um dos obrigados não
aproveita aos demais coobrigados.
b. ( ) Cabe ao sujeito passivo eleger o seu domicílio
tributário, não podendo a autoridade administrativa recusar o domicílio eleito.
c. ( ) O domicílio tributário das pessoas naturais
será sempre o centro habitual de sua atividade comercial.
d. ( ) Quando o sujeito passivo for pessoa jurídica
de direito privado, considerar-se-á como
domicílio tributário o lugar da situação dos
bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que
deram origem à obrigação.
e. ( X ) Considera-se contribuinte quando o sujeito
passivo tem relação pessoal e direta com
a situação que constitui o respectivo fato
gerador.

54. É correto afirmar sobre a dívida ativa.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Na fluência de juros de mora a dívida ativa
tributária não poderá ser considerada líquida.
( ) A substituição da certidão de dívida ativa
nula devolve ao sujeito passivo, acusado
ou interessado, o prazo para apresentar
defesa sobre parte ou a totalidade do crédito
tributário executado.
( ) A certidão de dívida ativa que contiver erro
ou omissão de requisitos essenciais acarreta
a nulidade da inscrição e do processo de
cobrança dela decorrente, mas a nulidade
poderá ser sanada até a citação do devedor.
( X ) A presunção de certeza e liquidez da certidão
de dívida ativa é relativa e pode ser ilidida por
prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo
ou do terceiro a que aproveite.
( ) Após finalizado o processo de conhecimento,
a certidão de dívida ativa passará a servir
como prova pré-constituída, gozando de
presunção de legitimidade, imperatividade,
liquidez e exigibilidade.

53. Assinale a alternativa correta sobre o lançamento.
a. ( ) A autoridade administrativa somente poderá
revisar o lançamento quando se comprove
que, no lançamento anterior, ocorreu fraude
ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de
ato ou formalidade especial.
b. ( X ) No lançamento por declaração, a retificação
da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
c. ( ) A Fazenda Pública poderá, a qualquer tempo
e em qualquer modalidade de lançamento,
rever os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame a fim de retificar os créditos tributários devidos.
d. ( ) Se a lei não fixar prazo para o lançamento por
declaração, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo.
e. ( ) O pagamento antecipado pelo obrigado nos
casos em que o lançamento ocorre por homologação extingue, de forma imediata e irrecorrível, o crédito tributário.
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55. É correto afirmar sobre a responsabilidade tributária por sucessão.
a. ( X ) A pessoa jurídica de direito privado que resultar
de fusão de outra ou em outra é responsável
pelos tributos devidos até a data do ato pelas
pessoas jurídicas de direito privado fusionadas.
b. ( ) O espólio será pessoalmente responsável
pelas dívidas tributárias do de cujos até a data
da partilha.
c. ( ) A pessoa natural ou jurídica de direito privado
que adquirir de outra, por qualquer título,
fundo de comércio e continuar a respectiva
exploração, responde solidariamente pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento
adquirido.
d. ( ) A pessoa natural ou jurídica de direito privado
que adquirir de outra, por meio de alienação
judicial, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, é responsável pelos tributos
devidos até a data do respectivo ato.
e. ( ) O sucessor a qualquer título e o cônjuge
meeiro respondem subsidiariamente com o
espólio pelos tributos devidos pelo de cujus
até a data da abertura da sucessão.
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56. Sobre as “provas” no Processo do Trabalho, assinale a alternativa correta.
a. ( ) A prova das alegações incumbe à parte
empregadora.
b. ( ) Cada uma das partes não poderá indicar mais
de 05 testemunhas.
c. ( ) É vedado às partes apresentarem perito ou
assistente técnico.
d. ( ) O documento em cópia oferecido para prova
deverá ser declarado autêntico pela própria
parte a quem interessar.
e. ( X ) A testemunha que for parente até o terceiro
grau, amigo íntimo ou inimigo de qualquer
das partes, não prestará compromisso de
verdade.

57. Considerando as disposições da CLT sobre o sistema de recursos do Processo Trabalhista, assinale a
alternativa correta.
a. ( X ) Sob pena de não conhecimento, é ônus da
parte indicar o trecho da decisão recorrida
que consubstancia o prequestionamento da
controvérsia objeto do recurso de revista.
b. ( ) Cabe recurso de revista das decisões definitivas ou terminativas dos Tribunais Regionais,
em processos de sua competência originária,
no prazo de 08 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos.
c. ( ) O recurso de revista, dotado de efeito devolutivo e suspensivo, será interposto perante o
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho,
que, por decisão fundamentada, poderá
recebê-lo ou denegá-lo.
d. ( ) A divergência apta a ensejar a interposição de
recurso de revista não precisa ser atual, bastando a mera indicação do precedente, ainda
que ultrapassado por súmula do Tribunal
Superior do Trabalho ou superado por iterativa e notória jurisprudência.
e. ( ) Das decisões proferidas pelos Tribunais
Regionais do Trabalho ou por suas Turmas, em
execução de sentença, não caberá Recurso de
Revista, ainda que ocorra ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal.

58. Analise o texto abaixo:
Das decisões proferidas nas execuções por
Juiz ou Presidente de Tribunal do Trabalho,
cabe(m)              , no
prazo de     dias.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

embargos • 5
embargos • 8
agravo de petição • 8
agravo de instrumento • 5
agravo de instrumento • 8

59. A respeito das repercussões do Código de
Processo Civil no Direito Processual do Trabalho, assinale a alternativa incorreta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Não se aplica ao Processo do Trabalho a norma
do Código de Processo Civil que permite a
inquirição direta das testemunhas pela parte.
( X ) No Processo do Trabalho, a intimação para
suprir a insuficiência do valor do preparo do
recurso, sob pena de deserção, refere-se tanto
às custas processuais quanto ao depósito
recursal.
( ) A criação de centros judiciários destinados
à solução consensual de conflitos, responsáveis por sessões e audiências de conciliação
e mediação, não é exigida no Processo do
Trabalho, salvo em conflitos coletivos de natureza econômica.
( ) Tal como ocorre com o recurso extraordinário ou o recurso especial, sendo o recurso
de revista admitido por um fundamento,
devolve-se ao Tribunal Superior do Trabalho o
conhecimento dos demais fundamentos apenas para a solução do capítulo impugnado.
( ) Aplicam-se ao Processo do Trabalho as disposições do Código de Processo Civil que
regem o incidente de resolução de demandas
repetitivas.
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60. De acordo com o entendimento firmado pelo
Tribunal Superior do Trabalho, aplicam-se ao Processo
do Trabalho os preceitos do Código de Processo Civil
relativos à(ao):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Prazo para contestação.
Negociação processual.
Contagem de prazos em dias úteis.
Correção de ofício do valor da causa.
Audiência de conciliação ou de mediação.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)
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