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Direito

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 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.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Nacional

5 questões

(15 questões)
1. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) de acordo com o texto.

Texto

(

Quem subiu a serra, colheu a beleza do inverno em
Santa Catarina – e fotografou na retina o algodão cristalizado debruando a montanha, numa paisagem que
tanto poderia ser “capa” de barra de chocolate suíço
ou conto de Jack London. […]

(

(

Se durasse muito, com o rigor daquela atmosfera
gelada, o inverno catarinense poderia ser um general
perverso, como foi a congelada estepe russa para os
exércitos de Hitler. Mas nossos invasores, ao contrário,
foram extremamente simpáticos. Brasileiros eufóricos,
embrulhados em lãs, vindos das montanhas de Minas,
das praias cariocas ou das dunas de Salvador.

(

Os brasileiros puderam conhecer Santa Catarina – e
passaram a amá-la, no verão ou no inverno. A Santa
é mesmo bela em qualquer estação – mas é única no
inverno, quando desce sobre a araucária serrana a
inefável maquiagem branca, paisagem inesquecível
para residentes e turistas.
Finalmente os adventícios puderam ser apresentados
a um inverno nevado, inédito, que se espalhou por
montanhas e vales – sem se confinar apenas em São
Joaquim, Urubici ou Urupema – e, bênção suprema,
puderam testemunhar a copiosa neve que se derramou da Serra do Rio do Rastro até os altiplanos do
litoral, na Serra do Tabuleiro, com direito à inesquecível nevasca do Cambirela.
RAMOS, Sérgio da Costa. As neves do Cambirela. Diário Catarinense,
Florianópolis, jul. 2013, p. 2.

(

(

) Apenas quem subiu a Serra do Rio do Rastro é
que pôde ver neve em Santa Catarina.
) Não só a Ilha de Santa Catarina foi tomada
por turistas de todo o Brasil que nela queriam
ver a neve, mas também as cidades de São
Joaquim, Urubici e Urupema.
) O autor faz uma breve referência à Segunda
Guerra Mundial ao comparar o frio intenso
daquele inverno catarinense – caso durasse
muito – ao da estepe russa quando da invasão
dos exércitos de Hitler.
) Os turistas brasileiros eram pessoas agradáveis (diferentemente dos soldados de Hitler)
e, por isso, foram bem-vindos pelos residentes
do Estado.
) Os brasileiros que vieram de outros estados
começaram a amar Santa Catarina, pois constataram que ela é bela no inverno por causa
da neve.
) A neve, naquele ano, chegou ao litoral,
cobrindo o morro do Cambirela.

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

( )
( )
( )
(X)
( )

V•V•F•V•V•F
F•V•V•F•F•F
F•V•F•F•V•V
F•F•V•V•F•V
F•F•V•V•V•V
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2. Identifique abaixo as afirmativas corretas ( C ) e as
erradas ( E ) de acordo com o texto.
( ) O sentido conotativo está presente em “…
fotografou na retina o algodão cristalizado
debruando a montanha,…” e em “invasores”.
( ) As palavras única e inédito seguem a mesma
regra de acentuação gráfica.
( ) A forma pronominal -lá (amá-la) remete o
leitor a Santa Catarina.
( ) A forma verbal se espalhou pode ser substituída por se derramou sem modificar o sentido
do texto ou ferir a norma culta da língua portuguesa escrita.
( ) A crase em “…com direito à inesquecível
nevasca…” é facultativa.
( ) Os travessões em “ – sem se confinar apenas em São Joaquim, Urubici e Urupema –“
podem ser substituídos por parênteses, sem
prejudicar a norma culta da língua portuguesa escrita.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

C•C•C•C•E•C
C•C•E•E•C•C
C•E•C•E•E•C
E•C•C•C•E•E
E•C•C•E•C•E
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3. Observe a oração a seguir, extraída do texto:
“Se durasse muito, com o rigor daquela atmosfera
gelada, o inverno catarinense poderia ser um general
perverso.”
Assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A oração principal é se durasse muito cujo
sujeito é atmosfera gelada; a oração subordinada é o inverno catarinense poderia ser um
general perverso e o objeto direto é general
perverso.
( ) A oração principal é o rigor daquela atmosfera
gelada cujo sujeito é o rigor; a oração subordinada é se durasse muito e o predicativo do
sujeito é atmosfera gelada.
( ) A oração principal é o inverno catarinense
poderia ser um general perverso cujo sujeito
é um general perverso; o objeto direto é perverso e a oração subordinada é se durasse
muito.
( ) A oração principal é se durasse muito cujo
sujeito é o inverno catarinense; a oração
subordinada é o inverno catarinense poderia
ser um general perverso e o predicativo do
objeto é atmosfera gelada.
( X ) A oração principal é o inverno catarinense
poderia ser um general perverso cujo sujeito é
o inverno catarinense; o predicativo do sujeito
é general perverso e a oração subordinada é
se durasse muito.
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4. Analise as frases abaixo de acordo com as regras da
concordância verbal e/ou nominal.
1. “Entre Floripa e Laguna, no sopé da Serra,
haviam muitas paisagens marinhas e uma
sucessão comovente com praias brancas,
dunas, restingas, costões de pedra…”
2. “Dali, do litoral sul, ergue-se, de repente, o altar
da grande Serra - e o homem fica mais perto
do céu e das neves.”
3. “É apenas 130 quilômetros de uma estrada
íngreme, entalhados na rocha.”
RAMOS, Sérgio da Costa. As neves do Cambirela. Diário Catarinense,
Florianópolis, jul. 2013, p. 2. [adaptado]

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

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a frase 1.
É correta apenas a frase 2.
São corretas apenas as frases 1 e 2.
São corretas apenas as frases 1 e 3.
São corretas apenas as frases 2 e 3.

5. “Redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público
redige atos normativos e comunicações.” Para elaborar
tais expedientes de modo satisfatório, é preciso observar
algumas características (qualidades), tais como:
a. ( ) prolixidade, clareza, formalidade e padronização, impessoalidade, padrão rebuscado.
b. ( ) clareza, concisão, coerência, informalidade e
padronização, coesão entre ideias, individualidade e padrão culto da linguagem.
c. ( X ) concisão, clareza, coerência, formalidade e
padronização, coesão entre ideias, padrão
culto da linguagem e impessoalidade.
d. ( ) concisão, retórica, coerência, informalidade e
individualidade, coesão entre ideias, padrão
jornalístico e uniformidade.
e. ( ) formalidade e padronização, retórica, coerência, prolixidade, coesão entre ideias, impessoalidade e padrão literário.

Atualidades

5 questões

6. A informática vem mudando, cada dia mais, a vida
das pessoas.
Nos anos recentes dispositivos intermediários entre os
computadores e os smartphones, não tão grandes e
potentes quanto um computador, nem tão pequenos
quanto um smartphone, têm feito grande sucesso em
todo o mundo.
Assinale a alternativa que indica esse aparelho.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Tablet
Pen drive
Main fraime
Motorolla “G”
Windows Phone

7. Leia a notícia:
O Iraque pediu neste domingo que a coalizão militar
liderada pelos Estados Unidos use a Força Aérea para
proteger antiguidades do país, ameaçadas de roubos
e de destruição […] O Iraque guarda alguns dos maiores tesouros arqueológicos do mundo.
Um ministro do governo iraquiano disse que a intervenção da coalizão militar ainda não era o suficiente
para salvar a inestimável herança do Iraque. Desde
agosto, os militares já realizaram 2.800 ataques aéreos
contra guerrilheiros no Iraque e na Síria.
Revista Veja: 08/3/2015. Disponível em: http://veja.abril.com.br/
noticia/mundo/iraque-pede-que-coalizao-use-poder-aereo-para-proteger-antiguidades/

Assinale a alternativa que identifica o grupo a que se
atribui a destruição de importantes vestígios das civilizações da Antiga Mesopotâmia.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Jihadistas da OLP
Os guerrilheiros da Al Qaeda
Os combatentes do Hezbolla
Os combatentes do Estado Islâmico (EI)
Os guerrilheiros do Califado Sunita de Bagdá
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8. A Ilha do Papagaio, muito conhecida por sua
beleza e onde se localiza uma pousada muito procurada pelos turistas, está situada em meio a uma área
de proteção ambiental.
Assinale a alternativa que a indica.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Parque Nacional da Serra
Corredor Ecológico da Costa Catarinense
Unidade de Conservação de Anhatomirim
Área de proteção ambiental do boto tucuxi
Área de proteção ambiental da Baleia-Franca

10. Em 2013 a justiça brasileira determinou a prisão
de políticos envolvidos em um dos maiores escândalos da história recente do Brasil.
Assinale a alternativa que identifica o referido escândalo.
a. (

b.

c.
9. Em recente entrevista o Ministro da Fazenda afirmou que, apesar da desacelerada da economia brasileira no começo do ano, o governo está construindo
uma estratégia de retomada do desenvolvimento e
que as exportações e investimentos devem ganhar
fôlego ainda em 2015.

d.

e.

Assinale a alternativa correta a respeito do tema.
a. ( ) A nova equipe econômica pretende, através
de estímulos e renúncias fiscais, ressuscitar o
“Capitalismo de Estado” que não é bem-visto
pelos políticos do partido político no poder.
b. ( ) A desaceleração da economia brasileira e a
consequente retração do mercado interno,
bem como as recentes altas do dólar e euro,
contribuirão para o crescimento das importações e o declínio das exportações nacionais.
c. ( X ) A desvalorização do Real, que torna as mercadorias brasileiras mais baratas no mercado
externo, poderá contribuir para o aumento
das exportações.
d. ( ) O Brasil dificilmente conseguirá, em 2015,
superar o notável crescimento do Produto
Interno Bruto alcançado no ano passado (2014),
uma vez que acontecimentos como a Copa do
Mundo e as eleições não voltarão a ocorrer.
e. ( ) A política de incentivos e renúncias fiscais,
implementada no início de 2015 pela nova
equipe econômica, poderá contribuir para o
aumento das exportações e aquecimento do
mercado interno.
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) Pagamento de propinas a deputados para
beneficiarem a escolha de determinadas
empresas em concorrências públicas para
obras governamentais.
( X ) Pagamento de propinas a deputados para
que votassem a favor de projetos a favor do
governo.
( ) Desvio de verbas públicas que beneficiavam
os líderes dos partidos políticos de oposição,
para que votassem contra os projetos dos
seus próprios partidos.
( ) Desvio de verbas públicas que beneficiavam
autoridades do Poder Judiciário, notadamente
do Supremo Tribunal Federal.
( ) Pagamento de propinas a jornalistas de grandes órgãos de comunicação, para que omitissem notícias desfavoráveis ao governo e ao
partido no poder.

Noções de Informática

5 questões

11. No contexto de navegação na internet, são consideradas categorias de domínios .br destinadas para
pessoas jurídicas:
1.
2.
3.
4.

agr.br – Empresas agrícolas, fazendas
ato.br – Cartórios notariais
ind.br – Indústrias
srv.br – Empresas prestadoras de serviços

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.
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12. Sobre o trabalho com mala direta, recurso presente em Editores de Texto modernos, neste caso o
MS Word 2007 em português, considere as seguintes
afirmativas:
1. A seleção de destinatários pode ocorrer tanto
através da digitação de nova lista no próprio
editor de texto quanto à seleção a partir de
uma planilha existente.
2. Podem-se visualizar os resultados antes de
imprimir ou enviar a mala direta.
3. Pode-se criar mala direta de aniversários, cartas ou ofícios, mas não de etiquetas.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

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

14. Sobre a calculadora que acompanha o Windows 7,
considere as seguintes afirmativas:
1. Permite realizar conversões de unidades do
tipo Energia, Temperatura, Velocidade, dentre
outros.
2. Possui planilhas que permitem calcular a economia de combustível, por exemplo.
3. Pode trabalhar tanto com os sistemas decimal,
hexadecimal e binário.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

1. Ao enviar mensagens de e-mail, podem-se
anexar arquivos de, no máximo, 8 MB, caso
contrário, a mensagem será retornada ao
remetente.
2. Ao enviar um e-mail para um destinatário
inexistente, o administrador de e-mails do
domínio destino será notificado e receberá
uma cópia da mensagem.
3. Podem-se enviar e-mails para múltiplos destinatários, e podem-se ocultá-los da lista de
destinatários, seletivamente.

Cor
Tamanho
Estilo da fonte
Script

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

( )
( )
( )
(X)
( )

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

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

15. Sobre correio eletrônico, considere as seguintes
afirmativas:

13. Com relação ao Bloco de Notas presente no sistema operacional Windows 7, são opções de formatação de fonte:
1.
2.
3.
4.

( )
( )
( )
( )
(X)

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

(X)
( )
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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Conhecimentos Específicos
16. De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Palhoça, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) As leis complementares serão aprovadas e
alteradas pelo voto favorável da maioria simples dos membros da Câmara.
( ) Serão objeto de leis ordinárias as iniciativas
que dispuserem sobre Plano de Transportes
Urbanos e Código Tributário do Município.
( ) São de iniciativa privativa da Câmara
Municipal as leis que disponham sobre criação
e extinção das Secretarias do Município.
( X ) São de iniciativa privativa do Prefeito
Municipal as leis que disponham sobre criação, organização, reestruturação e remuneração da guarda municipal.
( ) O Prefeito Municipal poderá solicitar urgência
para a apreciação de projeto de sua iniciativa,
independentemente de justificativa.

18. Em conformidade com o disposto no Regimento
Interno da Câmara Municipal de Palhoça, as reuniões
para instalação da Legislatura, posse do prefeito e do
Vice-prefeito, bem como para homenagear pessoas
ilustres, são chamadas:
a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 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.
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Secretas.
Solenes.
Ordinárias.
Extraordinárias.
Comemorativas.

1. Imperatividade é o atributo pelo qual o ato
administrativo se impõe a terceiros, independentemente de sua concordância.
2. Objeto ou conteúdo é o pressuposto de fato
e de direito que serve de fundamento ao ato
administrativo.
3. Ato administrativo composto é aquele que
resulta da manifestação de dois ou mais
órgãos, cuja vontade se funde para formar um
ato único.
4. Convalidação é o ato administrativo pelo qual
é suprido o vício existente em um ato ilegal,
com efeitos retroativos à data em que este foi
praticado.

Por morte.
Por cassação do mandato.
Por renúncia.
Pela perda do mandato.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

( )
(X)
( )
( )
( )

19. Analise as afirmativas abaixo acerca dos atos
administrativos:

17. Com base em seu Regimento Interno, a vacância
do cargo de vereador na Câmara Municipal de Palhoça
dar-se-ão nas seguintes hipóteses:
1.
2.
3.
4.

(25 questões)

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 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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20. A atividade do Estado consistente em limitar o
exercício dos direitos individuais em benefício do
interesse público denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Poder Regulamentar.
Poder Normativo.
Poder de Polícia.
Poder Disciplinar.
Poder Hierárquico.

21. De acordo com a Lei de Licitações, é correto
afirmar:
a. ( X ) Considera-se execução indireta a que o órgão
ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes: empreitada por
preço global; empreitada por preço unitário;
tarefa; empreitada integral.
b. ( ) A licitação será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da pessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório e do julgamento subjetivo.
c. ( ) Em igualdade de condições, como critério
de desempate, será assegurada preferência,
sucessivamente, aos bens e serviços: produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
produzidos no País; e produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e
no desenvolvimento de tecnologia no País.
d. ( ) Denomina-se Projeto Executivo o conjunto de
elementos necessários e suficientes, com nível
de precisão adequado, para caracterizar a
obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base
nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental
do empreendimento.
e. ( ) Será inexigível a licitação para a impressão
dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração, e de edições
técnicas oficiais, bem como para prestação
de serviços de informática a pessoa jurídica
de direito público interno, por órgãos ou entidades que integrem a Administração Pública,
criados para esse fim específico.

22. Assinale a alternativa correta conforme disciplina a Lei Complementar no 96, de 15 de dezembro
de 2010, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Palhoça.
a. (

b.

c.

d.

e.

) O servidor detentor de cargo de provimento
efetivo que venha a ocupar cargo comissionado não poderá optar pela remuneração
mais vantajosa.
( ) Constitui requisito básico para a investidura
em cargo público de caráter efetivo a idade
mínima de 21 anos.
( ) O servidor devidamente empossado terá 30
dias improrrogáveis para iniciar o exercício de
suas atividades, no cumprimento das atribuições inerentes ao seu cargo.
( ) Será observado o requisito da idoneidade
moral para efeitos de avaliação do estágio
probatório, assim entendida como o cuidado
com os equipamentos em geral e o uso racional dos materiais e insumos.
( X ) O Chefe do Poder Executivo fica obrigado a
preencher o percentual mínimo de 10% das
vagas existentes dos cargos em comissão
com servidores ocupantes de cargo público
efetivo.

23. Sobre os contratos administrativos, assinale a
alternativa correta.
a. (

b.
c.

d.

e.

) São cláusulas necessárias em todo contrato
as que estabeleçam os casos de alteração e
rescisão.
( ) É vedada a exigência de prestação de garantia
nas contratações de obras, serviços e compras.
( ) Os contratos administrativos poderão ser
alterados unilateralmente pela Administração
quando necessária a modificação do regime
de execução da obra ou serviço.
( X ) A declaração de nulidade do contrato opera
retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir.
( ) A Administração Pública é responsável pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato.
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24. Assinale a alternativa correta sobre o pagamento
indevido previsto no Código Civil Brasileiro.

26. Em relação aos contratos em geral previstos no
Código Civil Brasileiro, assinale a alternativa correta.

a. (

a. (

b.

c.

d.

e.

) Se aquele que indevidamente recebeu um
imóvel o tiver alienado em boa-fé, por título
gratuito, responde somente pela quantia
recebida.
( ) A repetição do que se pagou para solver
dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível, prescreve no mesmo
prazo da obrigação principal.
( X ) Se o pagamento indevido tiver consistido no
desempenho de obrigação de fazer ou para
eximir-se da obrigação de não fazer, aquele
que recebeu a prestação fica na obrigação
de indenizar o que a cumpriu, na medida do
lucro obtido.
( ) Embora comprovado o erro, aquele que
voluntariamente pagou o indevido não terá
direito a postular a sua repetição.
( ) O direito à repetição de pagamento indevido
independe da sua real finalidade, não sendo
impeditivo à obrigação de restituir o fato de
se ter feito para obter fim ilícito, imoral, ou
proibido por lei.

b.

c.

d.

e.

) O princípio da função social do contrato não
poderá ser invocado como limitador da autonomia da vontade da liberdade de contratar.
( ) É vedado às partes estipular contratos denominados atípicos, devendo ser observado o rol
taxativo das formas fixado pela legislação civil.
( ) Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao
estipulante.
( ) Respeitados os direitos sucessórios dos
herdeiros, poderá ser objeto de contrato a
herança de pessoa viva.
( X ) Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do
aderente a direito resultante da natureza do
negócio.

27. Assinale a alternativa correta de acordo com o
Código Civil Brasileiro.
a. (

25. Assinale a alternativa correta de acordo a cláusula
penal prevista no Código Civil Brasileiro.
a. (
b.

c.

d.

e.

) O credor deverá demonstrar o prejuízo alegado para exigir a pena convencional.
( X ) O valor da cominação imposta na cláusula
penal não pode exceder o da obrigação
principal.
( ) Caso o prejuízo exceda ao previsto na cláusula
penal, o credor poderá exigir indenização
suplementar mesmo que assim não se tenha
convencionado.
( ) A cláusula penal estipulada conjuntamente
com a obrigação, ou em ato posterior,
somente poderá referir-se à inexecução completa da obrigação.
( ) Nas obrigações divisíveis, todos os devedores,
caindo em falta um deles, incorrerão na pena
convencionada.
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b.

c.

d.

e.

) A responsabilidade criminal, civil e administrativa são independentes, não se podendo questionar a materialidade e autoria, quando estas
questões se acharem decididas no juízo civil.
( ) O credor que demandar o devedor antes do
vencimento da dívida ficará obrigado a pagar
ao devedor o dobro do que houver cobrado.
( X ) Aquele que ressarcir o dano causado por
outrem pode reaver o que houver pago
daquele por quem pagou, salvo se o causador
do dano for descendente seu, absoluta ou
relativamente incapaz.
( ) Os bens particulares do responsável pela
ofensa ou violação do direito de outrem não
estão à reparação do dano causado
( ) O direito de exigir reparação e a obrigação de
prestá-la não se transmitem com a herança,
pois a responsabilidade civil é obrigação
personalíssima.
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28. Em relação à prova, assinale a alternativa correta,
de acordo com o Código Civil Brasileiro.
a. (

31. Assinale a alternativa correta de acordo com a
conceituação dos casos de nulidade dos atos lesivos ao patrimônio públicos previstos na Lei da Ação
Popular.

b.

a. (

c.

d.
e.

) Os menores de dezoito anos não poderão ser
admitidos como testemunhas.
( X ) A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz
poderá suprir a prova que se pretendia obter
com o exame.
( ) Ninguém poderá se escusar a depor sobre
fato, sob a alegação que deva guardar
segredo por estado ou profissão.
( ) A confissão é irrevogável, mas pode declarada
nula se decorreu de erro de fato ou de coação.
( ) A prova exclusivamente testemunhal é admitida em qualquer que seja o valor do negócio
jurídico que se pretende comprovar.

b.

c.

d.
29. Assinale a alternativa correta sobre o mandado
de segurança.

b.

c.

d.

e.

) Da sentença, denegando ou concedendo
o mandado, cabe recurso de agravo de
instrumento.
( ) Do indeferimento da petição inicial pelo juiz
de primeiro grau caberá recurso de agravo de
instrumento.
( ) Quando a competência para o julgamento do
mandado de segurança couber originariamente
a um dos tribunais, do ato do relator que indeferir a inicial caberá recurso ordinário para o
órgão competente do tribunal que integre.
( X ) Concedida a segurança, a sentença estará
sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de
jurisdição.
( ) Não caberá recurso contra a decisão do juiz
de primeiro grau que conceder ou denegar a
liminar em mandado de segurança.

e.

a. (

30. Não será cabível ação civil pública para veicular
pretensões que envolvam:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

tributos.
meio ambiente.
patrimônio social.
ordem urbanística.
bens e direitos paisagísticos.

) A ilegalidade do objeto fica caracterizada
quando o ato não se incluir nas atribuições
legais do agente que o praticou.
( ) O vício de forma se verifica quando o agente
pratica o ato visando a fim diverso daquele
previsto, explícita ou implicitamente, na regra
de competência.
( X ) A inexistência dos motivos se verifica quando
a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente
ou juridicamente inadequada ao resultado
obtido.
( ) O desvio de finalidade ocorre quando o resultado do ato importa violação de lei, regulamento ou outro ato normativo.
( ) A incompetência acontece na omissão ou na
observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato.

32. Assinale a alternativa correta sobre a organização
do Estado.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos
de Contas Municipais depende de autorização
legislativa.
( X ) O controle externo da Câmara Municipal
será exercido com o auxílio dos Tribunais
de Contas dos Estados ou do Município ou
dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos
Municípios, onde houver.
( ) A fiscalização do Município será exercida pela
Assembleia Legislativa, mediante controle
externo, e pelos sistemas de controle interno
do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
( ) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve
anualmente prestar, só deixará de prevalecer
por decisão de dois quintos dos membros da
Câmara Municipal.
( ) As contas dos Municípios ficarão, durante
trinta dias, a cada trimestre, à disposição de
qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.
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33. Assinale a alternativa que corresponde ao órgão
cuja competência é processar e julgar a ação direta
de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos
municipais em face da Constituição Estadual.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Tribunal de Justiça
Tribunal Regional Eleitoral
Tribunal Regional Federal
Supremo Tribunal Federal
Superior Tribunal de Justiça

34. Assinale a alternativa correta acerca do contrato
individual do trabalho, levando em conta o que estabelece a Consolidação das Leis do Trabalho.

a. (
b.
c.
d.

e.

a. (
b.
c.

d.

e.

) O contrato de experiência não poderá exceder
o prazo de cento e vinte dias.
( X ) O contrato por prazo determinado será válido
em se tratando de contrato de experiência.
( ) O contrato individual de trabalho é sempre expresso, correspondendo à relação de
emprego.
( ) A prova do contrato individual será realizada
exclusivamente pelas anotações constantes da
carteira profissional, não podendo ser suprida
por outros meios permitidos em direito.
( ) O contrato por tempo determinado não poderá
ser estipulado por mais de seis meses, sob pena
de passar a vigorar sem determinação de prazo.

36. De acordo com o que estabelece a Consolidação
das Leis do Trabalho, o empregado poderá deixar de
comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:

37. A respeito dos auxílios pagos pelo Tesouro
Municipal, previstos na Lei Complementar nº 96, de 15
de dezembro de 2010, é certo afirmar:
a. (
b.

c.

d.
35. Conforme disposto na Consolidação das Leis do
Trabalho, é correto afirmar:
a. (
b. (

) Incluem-se nos salários as ajudas de custo.
) Não se compreendem na remuneração do
empregado as gorjetas que venha a receber.
c. ( ) Serão considerados como salário os seguros
de vida e de acidentes pessoais concedidos
pelo empregador.
d. ( X ) O pagamento do salário não deve ser estipulado por período superior a um mês, salvo no
que concerne a comissões, percentagens e
gratificações.
e. ( ) Integra o salário do empregado somente
a importância fixa estipulada, excluindo-se as gratificações ajustadas pagas pelo
empregador.
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) Até oito dias consecutivos, em virtude de
casamento.
( ) Até cinco dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge.
( X ) Pelo tempo que se fizer necessário, quando
tiver que comparecer a juízo.
( ) Por um dia, a cada mês de trabalho, em caso
de doação voluntária de sangue devidamente
comprovada.
( ) Até três dias consecutivos, quando estiver
comprovadamente realizando provas de
exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior.

e.

) Os auxílios não serão estendidos aos servidores inativos
( ) O valor do Auxílio-Reclusão corresponde
à metade da remuneração do servidor em
atividade.
( ) O Auxílio-Funeral será devido à família do
servidor por ocasião de seu falecimento, em
valor equivalente a 80% da sua remuneração.
( ) O Auxílio-Funeral será pago em parcela única,
no prazo de 24 horas a partir do requerimento, por procedimento sumaríssimo.
( X ) O pagamento do Auxílio-Reclusão cessará
a partir do dia imediato àquele em que o
servidor for posto em liberdade, ainda que
condicional.

Câmara Municipal de Palhoça
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38. De acordo com a legislação previdenciária municipal de Palhoça, os servidores temporários e os exclusivamente detentores de cargos em comissão serão
contribuintes obrigatórios do:
a. ( X ) Regime Geral de Previdência Social.
b. ( ) Regime Próprio de Previdência de Palhoça.
c. ( ) Regime de Previdência e da Assistência do
Servidor Efetivo.
d. ( ) Regime Próprio de Previdência dos Servidores
do Estado de Santa Catarina.
e. ( ) Tesouro Municipal.

40. Assinale a alternativa correta.
a. (

b.
c.

d.
39. Assinale a alternativa correta sobre os impostos
municipais.
a. (

b.

c.

d.

e.

) O imposto sobre a transmissão “inter vivos”, a
qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física poderá ser
progressivo em razão do valor do imóvel.
( ) O imposto sobre a transmissão de direitos
reais sobre imóveis terá as alíquotas mínimas
fixadas pelo Senado Federal
( ) O imposto sobre o serviço de qualquer natureza não poderá incidir sobre as exportações
de serviços para o exterior.
( ) O propriedade predial e territorial urbana terá
alíquota uniforme em todo o território nacional
de acordo com a localização e o uso do imóvel.
( X ) As alíquotas mínimas e máximas sobre o
imposto sobre serviço de qualquer natureza deverão ser fixadas por meio de lei
complementar.

e.

) A atividade administrativa do lançamento é
discricionária, pois depende da verificação da
ocorrência do fato gerador, da determinação
da matéria tributável e da identificação do
sujeito passivo.
( ) Após a regular notificação do sujeito passivo,
o lançamento não poderá mais ser alterado.
( ) Quando o sujeito passivo ou terceiro declara e
presta à autoridade administrativa as informações sobre matéria tributável de fato, tem-se o
lançamento de ofício.
( X ) A revisão do lançamento só pode ser iniciada
enquanto não extinto o direito da Fazenda
Pública.
( ) O lançamento é regido pelo princípio da atualidade, ou seja, deve reportar-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação, contudo, regendo-se pela lei vigente ao tempo da
sua apuração.
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