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c) Preto;
d) Sujo.
07) O modo de um verbo pode ser classificado,
exceto em:
a) Subjuntivo;
b) Imperativo;
c) Defectivo;
d) Indicativo.

01) No balão da figura temos a expressão “Ô
MÃE”, que pode ser classificada em um
elemento sintático chamado:
a) Aposto;
b) Vocativo;
c) Adjunto adverbial;
d) Predicado.
02) No balão da figura temos uma oração, o
sujeito desta oração deve ser classificado em:
a) Oculto;
b) Indeterminado;
c) Oração sem sujeito;
d) Composto.
03) A palavra “INDEPENDÊNCIA” é formada
por:
a) Um prefixo e um sufixo;
b) Um prefixo;
c) Um sufixo;
d) Uma redução.
04) O radical de uma palavra juntado a vogal
temática, forma:
a) Tema;
b) Desinência;
c) Sufixação;
d) Aglutinação.
05) Uma oração subordinada substantiva pode
ser classificada, exceto em:
a) Subordinada predicativa;
b) Subordinada apositiva;
c) Subordinada completiva nominal;
d) Subordinada condicional.
06) Assinale a alternativa que contém uma
palavra com o som nasal:
a) Tanto;
b) Prato;

08) Trata-se de uma metáfora que, dado seu uso
contínuo, cristalizou-se. Costuma ocorrer
quando, por falta de um termo específico para
designar
um
conceito,
toma-se
outro
"emprestado". Assim, passamos a empregar
algumas palavras fora de seu sentido original.
Exemplos:
“asa da xícara”
“braço da cadeira”
A explicação acima se refere a uma figura de
linguagem denominada:
a) Catacrese;
b) Metonímia;
c) Eufemismo;
d) Hipérbole.
09) O autor da obra “O CORTIÇO” foi:
a) Aluísio de Azevedo;
b) Machado de Assis;
c) Eça de Queiroz;
d) Camões.
10) A palavra “pálpebra” é acentuada pois:
a) Trata-se de uma proparoxítona e todas as
proparoxítonas são acentuadas;
b) Trata-se de uma paroxítona terminada em “A”;
c) Trata-se de um monossílabo;
d) Trata-se de uma oxítona terminada em “A”.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
11) Sobre a História do Município de Imaruí é
correto afirmar:
I. Em 1833, foi criada a Freguesia de São João
Batista do Imaruí, que se tornou distrito de
Laguna.
II. Um dos colonizadores foi o gaúcho João
Vieira da Rocha, que acompanhou os farrapos
até Laguna e que mais tarde mudou-se para
Imaruí em companhia dos filhos.
III. A guerra que se seguiu à instalação da
República Juliana, onde ocorreu o trágico
episódio conhecido como o "massacre de
Imaruí” fez com que muitas famílias deixassem

Laguna para morar em Imaruí, por volta de
1839.
IV. Imaruí passou à categoria de município em
27 de agosto de 1890, e o nome foi dado por uma
tribo de índios que habitava o local: vem do
mosquito maruim, comum na região.
Assinale a alternativa correta:
a) Estão corretos somente os itens I e II;
b) Somente o item III esta correto;
c) Somente os itens I, II e III estão corretos;
d) Todos os itens estão corretos, I, II, III e IV.
12) Sobre o extrativismo vegetal é correto
afirmar, exceto:
a) Onde há a simples extração de produtos vegetais
que não foram cultivados pelo homem, como
madeira, óleos, frutos, borracha, entre outros.
b) Não devemos confundir extrativismo vegetal
com agricultura.
c) No extrativismo, o homem somente coleta os
recursos que a natureza lhe proporciona; na
agricultura, o homem faz a colheita daquilo que
plantou e cultivou.
d) O Brasil é um país com pouca diversidade
vegetal.
13) De maneira geral, os problemas ambientais
se manifestam mais nas grandes cidades, em
comparação às pequenas ou ao meio rural.
Nesses grandes centros urbanos há problemas
ambientais
que
produzem
diversas
conseqüências sobre todos os aspectos do meio
ambiente natural (como a fauna, a flora, o
relevo, o clima e a hidrologia). Além da poluição
atmosférica, as metrópoles apresentam outros
problemas ambientais. Assinale a opção correta
que descreve estes problemas:
a) Poluição sonora: provocada pelo excesso de
ruídos (do trânsito de veículos automotores,
indústrias, obras nas ruas, movimento de pessoas,
propaganda comercial, sirenes e alarmes, atividades
recreativas, entre outras). Isso pode causar danos
aos seres humanos, como estresse, efeitos
psicológicos, distúrbios neurológicos, náuseas e
cefaléias, até a perda da audição.
b) Poluição visual: ocasionada pelo excesso de
cartazes, anúncios, propagandas, banners, totens,
placas, etc. dispostos no ambiente urbano e que
escondem a fachada das casas e dos edifícios - e,
principalmente, a paisagem natural.
c) Água e esgotos: devido ao excesso de consumo
de água e à poluição dos mananciais (reservas de
água) por resíduos domésticos e industriais, os
sistemas de abastecimento tornam-se cada vez mais
caros, pois quando as reservas locais estão

contaminadas é preciso, para abastecer os grandes
centros urbanos, transportar água de locais
distantes.
d) Todas as afirmativas acima estão corretas.
14) Preencha as lacunas com a alternativa
correta:
Para Cotrim (1999, p. 259), a partir da
Revolução Industrial, o capitalismo industrial se
estabeleceu como o principal modo de produção
europeu. Isto é, a economia tornou-se
_________________, tendo a indústria como
atividade econômica mais importante. Isso
trouxe diversas transformações à nova sociedade
industrial.
Nas relações sociais, despontaram, portanto,
duas novas classes em conflito: de um lado, os
___________________________
(donos
dos
meios de produção das fábricas) e, de outro, o
_____________________ (trabalhadores nas
indústrias, que viviam unicamente da venda de
sua força de trabalho). O meio pelo qual o
capitalista industrial comprava a força de
trabalho do proletariado era o _____________.
a) Capitalista, empresários industriais, proletariado,
salário.
b) Socialista, proletariados, empresários industriais,
pagamento.
c) Socialista, empresários industriais, proletariado,
salário.
d) Capitalista, proletariado, empresários industriais,
pagamento.
15) Sobre A Revolução Industrial é correto
afirmar:
I.
A Revolução Industrial consistiu em um
conjunto de mudanças tecnológicas com
profundo impacto no processo produtivo em
nível econômico e social. Iniciada na Inglaterra
em meados do século XVIII expandiu-se pelo
mundo a partir do século XIX.
II.
Ao longo do processo (que de acordo com
alguns autores se registra até aos nossos dias), a
era da agricultura foi superada, a máquina foi
superando o trabalho humano, uma nova
relação entre capital e trabalho se impôs, novas
relações entre nações se estabeleceram e surgiu o
fenômeno da cultura de massa, entre outros
eventos.
III.
Essa transformação foi possível devido a
uma combinação de fatores, como o liberalismo
econômico, a acumulação de capital e uma série
de invenções, tais como o motor a vapor. O
capitalismo tornou-se o sistema econômico
vigente.

IV.
Karl Max foi o maior defensor da
Revolução Industrial e do capitalismo como
elemento fundamental ao desenvolvimento e a
justiça social.
a) Todas as alternativas acima estão corretas.
b) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
c) Estão corretas as alternativas I, II e III
d) Somente a alternativa IV está correta.
RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA
16) César aplicou R$ 9.500,00 em regime de
juros simples durante 2 anos e 4 meses. Sabendo
que a taxa onde César aplicou é de 2,5% ao mês,
calcule os juros a receber:
a) R$ 5.750,00.
b) R$ 6.250,00.
c) R$ 6.650,00.
d) R$ 7.350,00.
17) Calcule a área de um círculo tendo base que
seu diâmetro mede 8 cm. Use o valor do π = 3,14.
a) 50,24 cm².
b) 200,96 cm².
c) 58,29 cm².
d) 134,29 cm².
18) Pedro comprou um relógio no valor de R$
430,00. Seu amigo Fernando comprou o mesmo
modelo de relógio em outra cidade no valor de
R$ 350,00. Em porcentagem, quanto Fernando
pagou a menos pelo mesmo modelo de relógio?
a) 15,38%.
b) 18,60%.
c) 22,33%.
d) 24,53%.
19) Determine os coeficientes da equação de 2o
grau a seguir:
4x² - 3 = 0.
a) a = 4; b = -3; c = 0.
b) a = 0; b = 4; c = -3.
c) a = 4; b = 0; c = -3.
d) a = 0; b= 3; c = 4.
20) Uma piscina possui a forma de um
paralelepípedo com 10m de comprimento, 4m de
largura e 1,5m de profundidade. Calcule a
capacidade, em litros, dessa piscina.
a) 6.000 litros.
b) 16.000 litros.
c) 60.000 litros.
d) 600.000 litros.
ESPECÍFICAS/ ADVOGADO
21) Considerando os princípios estabelecidos
pelo artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, é
correto afirmar que:

I. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém
nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, e a qualquer hora,
por determinação judicial.
II. A pequena propriedade rural, assim definida em
lei, desde que trabalhada pela família, será objeto de
penhora para pagamento de débitos decorrentes de
sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os
meios de financiar o seu desenvolvimento.
III. A sucessão de bens de estrangeiros situados no
País será regulada pela lei estrangeira em benefício
do cônjuge ou dos filhos brasileiros.
IV. É livre a locomoção no território nacional em
tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos
da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus
bens.
V. Todos podem reunir-se pacificamente, sem
armas, em locais abertos ao público, mediante
autorização, desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo
apenas exigido prévio aviso à autoridade
competente.
a) Todas as alternativas estão corretas.
b) As alternativas I e III estão corretas.
c) As alternativas I, III e V estão incorretas.
d) Apenas as alternativas II e IV estão incorretas.
22) Assinale a alternativa incorreta:
a) O subsídio dos Vereadores será fixado pelas
respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura
para a subseqüente, observado o que dispõe esta
Constituição, observados os critérios estabelecidos
na respectiva Lei Orgânica e o limite máximo em
Municípios de cinqüenta mil e um a cem mil
habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores
corresponderá a cinquenta por cento do subsídio dos
Deputados Estaduais.
b) Proibições e incompatibilidades, no exercício da
vereança, similares, no que couber, ao disposto
nesta Constituição para os membros do Congresso
Nacional e na Constituição do respectivo Estado
para os membros da Assembléia Legislativa.
c) Para a composição das Câmaras Municipais, será
observado o limite máximo de 11 (onze)
Vereadores, nos Municípios de mais de 15.000
(quinze mil) habitantes e de até 30.000 (trinta mil)
habitantes e 17 (dezessete) Vereadores, nos
Municípios de mais de 80.000 (oitenta mil)
habitantes e de até 120.000 (cento e vinte mil)
habitantes.
d) O julgamento do Prefeito se dará perante o
Tribunal de Justiça.

23) Consoante o disposto na Constituição
Federal, a administração pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também:
I. As funções de confiança, exercidas
exclusivamente por servidores ocupantes de
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem
preenchidos por servidores de carreira nos
casos, condições e percentuais mínimos previstos
em lei, destinam-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento.
II. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de
cargos, funções e empregos públicos da
administração direta, autárquica e fundacional,
dos membros de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dos detentores de mandato eletivo e
dos demais agentes políticos e os proventos,
pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as
vantagens pessoais ou de qualquer outra
natureza, não poderão exceder o subsídio
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos
Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados
e no Distrito Federal, o subsídio mensal do
Governador no âmbito do Poder Executivo, o
subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no
âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça,
limitado a noventa inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento do subsídio mensal, em
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, no âmbito do Poder Judiciário,
aplicável este limite aos membros do Ministério
Público, aos Procuradores e aos Defensores
Públicos.
III. É vedada a percepção simultânea de
proventos de aposentadoria decorrentes do art.
40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de
cargo, emprego ou função pública, com qualquer
cargo, na forma desta Constituição, os cargos
eletivos e os cargos em comissão declarados em
lei de livre nomeação e exoneração.
IV. Ao servidor público da administração direta,
autárquica e fundacional, no exercício de
mandato eletivo, e em se tratando de mandato
eletivo federal, estadual ou distrital, ficará
afastado de seu cargo, emprego ou função sem
direito a remuneração.
V. A publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá

ter caráter educativo, informativo ou de
orientação social, dela não podendo constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos.
a) As alternativas I, II e V estão incorretas.
b) A alternativa II está incorreta.
c) As alternativas III e IV estão incorretas.
d) Todas as alternativas estão incorretas.
24) Assinale a alternativa incorreta:
a) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades
da administração direta e indireta, quanto à
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida
pelo Congresso Nacional, mediante controle
externo, e pelo sistema de controle interno de cada
Poder.
b) O controle externo, a cargo do Congresso
Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal
de Contas da União, ao qual compete apreciar, para
fins de registro, a legalidade dos atos de admissão
de pessoal, a qualquer título, na administração
direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público, excetuadas as
nomeações para cargo de provimento em comissão,
bem como a das concessões de aposentadorias,
reformas e pensões, ressalvadas as melhorias
posteriores que não alterem o fundamento legal do
ato concessório.
c) Fiscalizar as contas nacionais das empresas
internacionais de cujo capital social a União, o
Estado ou o Distrito Federal participe, de forma
direta ou indireta, nos termos do tratado
constitutivo.
d) Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote
as providências necessárias ao exato cumprimento
da lei, se verificada ilegalidade.
25) De acordo com a Constituição Federal,
assinale a alternativa incorreta:
a) O controle externo, a cargo do Congresso
Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal
de Contas da União, ao qual compete, entre outros,
assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as
providências necessárias ao exato cumprimento da
lei, se verificada ilegalidade. O Tribunal
encaminhará ao Congresso Nacional, bimestral e
anualmente, relatório de suas atividades.
b) O Tribunal de Contas da União, integrado por
nove Ministros, tem sede no Distrito Federal,
quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o
território nacional, exercendo, no que couber, as
atribuições previstas no art. 96.

c) Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que,
em nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária.
d) Lei complementar disporá sobre fiscalização
financeira da administração pública direta e
indireta; operações de câmbio realizadas por órgãos
e entidades da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
26) Em se tratando da Lei 10.406, de 10 de
Janeiro de 2002, pode-se afirmar corretamente
que:
a) A renúncia da prescrição pode ser expressa ou
tácita, e sendo feita, valerá contra terceiro, depois
que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia
quando se presume de fatos do interessado,
incompatíveis com a prescrição.
b) Não corre a prescrição entre ascendentes e
descendentes, durante o poder familiar e, também,
contra os ausentes do País em serviço público da
União, dos Estados ou dos Municípios.
c) Suspensa a prescrição em favor de um dos
credores solidários, só aproveitam os outros se a
obrigação for divisível.
d) A interrupção da prescrição, que somente poderá
ocorrer uma vez, dar-se-á por qualquer ato
extrajudicial e uma vez interrompida, A prescrição
interrompida continua a correr da data do ato que a
interrompeu, ou do último ato do processo para a
interromper.
27) Assinale a alternativa incorreta:
a) Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas
que estipulem a renúncia antecipada do aderente a
direito resultante da natureza do negócio
b) Deixa de ser obrigatória a proposta mesmo se,
antes dela, ou simultaneamente, não chegar ao
conhecimento da outra parte a retratação do
proponente.
c) Se for aleatório o contrato, por se referir a coisas
existentes, mas expostas a risco, assumido pelo
adquirente, terá igualmente direito o alienante a
todo o preço, posto que a coisa já não existisse, em
parte, ou de todo, no dia do contrato.
d) O contrato será eficaz somente entre os
contratantes originários se a pessoa nomeada era
insolvente, e a outra pessoa o desconhecia no
momento da indicação.
28) Assinale a alternativa correta:
a) A fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio
de terceiro, que os contratantes logo designarem ou

prometerem designar, desde que o terceiro, ao não
aceitar a incumbência, ficará sem efeito o contrato,
não podendo os contratantes designar outra pessoa.
b) Se a duas ou mais pessoas couber o direito de
retrato sobre o mesmo imóvel, e só uma o exercer,
não poderá o comprador intimar as outras para nele
acordarem, prevalecendo o pacto em favor de quem
haja efetuado o depósito, contanto que seja integral.
c) Se o vendedor receber o pagamento à vista, ou,
posteriormente, mediante financiamento de
instituição do mercado de capitais, para exercer os
direitos e ações decorrentes do contrato, necessária
cessão de direitos a benefício de qualquer outro. A
operação financeira e a respectiva ciência do
comprador constarão do registro do contrato.
d) Se entre os documentos entregues ao comprador
figurar apólice de seguro que cubra os riscos do
transporte, correm estes à conta do comprador,
salvo se, ao ser concluído o contrato, tivesse o
vendedor ciência da perda ou avaria da coisa.
29) Assinale a alternativa correta, em se
tratando da Lei 5.869, de 11 de Janeiro de 1.973:
I. É lícito a qualquer interessado cobrar os autos ao
advogado que exceder o prazo legal. Se, intimado,
não os devolver dentro em 24 (vinte e quatro) horas,
perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá
em multa, correspondente à metade do salário
mínimo vigente na sede do juízo. Apurada a falta, o
juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos
Advogados do Brasil, para o procedimento
disciplinar e imposição da multa.
II. Suspende-se o processo, entre outros, por motivo
de força maior; quando for oposta exceção de
incompetência do juízo, da câmara ou do tribunal,
bem como de suspeição ou impedimento do juiz;
quando a sentença de mérito não puder ser proferida
senão depois de verificado determinado fato, ou de
produzida certa prova, requisitada a outro juízo;
III. Entre outros motivos, extingue-se o processo,
sem resolução de mérito, quando as partes
transigirem, quando o autor renunciar ao direito
sobre que se funda a ação.
IV. Se o autor, a título de antecipação de tutela,
requerer providência de natureza cautelar, não
poderá o juiz deferir a medida cautelar em caráter
incidental do processo ajuizado.
V. No procedimento sumário não são admissíveis a
ação declaratória incidental e a intervenção de
terceiros, salvo a assistência, o recurso de terceiro
prejudicado e a intervenção fundada em contrato de
seguro.
a) Todas as alternativas estão corretas.
b) Todas as alternativas estão incorretas.
c) Apenas as alternativas II e V, estão incorretas.

d) Apenas as alternativas III e IV, estão incorretas.
30) Assinale a alternativa incorreta, de acordo
com o Código de processo Civil:
a) A petição inicial indicará o juiz ou tribunal, a que
é dirigida; os nomes, prenomes, estado civil,
profissão, domicílio e residência do autor e do réu;
o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; o
pedido, com as suas especificações; o valor da
causa; as provas com que o autor pretende
demonstrar a verdade dos fatos alegados; o
requerimento para a citação do réu.
b) A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação,
acrescida obrigatoriamente de custas iniciais.
c) Verificando o juiz que a petição inicial não
preenche os requisitos exigidos nos artigos 282 e
283, ou que apresenta defeitos e irregularidades
capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor a emende, ou a complete,
no prazo de 10 (dez) dias.
d) Se o autor não cumprir a diligência, o juiz
indeferirá a petição inicial.
31) Assinale a alternativa errada: Consoante a
Lei 5.869, de 11 de Janeiro de 1.973, compete ao
réu alegar, na contestação, toda a matéria de
defesa, expondo as razões de fato e de direito,
com que impugna o pedido do autor e
especificando as provas que pretende produzir,
porém, antes de discutir o mérito, alegar:
a)
Inexistência
ou
nulidade
da
citação; incompetência absoluta; inépcia da petição
inicial; perempção.
b) Litispendência; coisa julgada; conexão;
c) Incapacidade da parte, defeito de representação
ou falta de autorização; compromisso arbitral.
d) Carência de ação; falta de caução ou de outra
prestação, que a lei exige como preliminar.
32) Assinale a alternativa incorreta, em se
tratando da Lei 5.172, de 25 de Outubro de
1.966, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
a) Instituir ou majorar tributos sem que a lei o
estabeleça, ressalvado, quanto à majoração, o
disposto nos artigos 21, 26 e 65.
b) Cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda
com base em lei anterior à data inicial do exercício
financeiro a que corresponda.
c) Estabelecer limitações ao tráfego, no território
nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de
tributos interestaduais ou intermunicipais;
d) Cobrar imposto sobre templos de qualquer culto;
o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos

políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, observados os requisitos fixados na
Seção II deste Capítulo; papel destinado
exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e
livros.
33) Assinale a alternativa incorreta, conforme
estabelece a Lei 5.172, de 25 de Outubro de
1.966:
a) Compete à União, instituir, nos Territórios
Federais, os impostos atribuídos aos Estados e, se
aqueles não forem divididos em Municípios,
cumulativamente, os atribuídos a estes.
b) Ao Distrito Federal e aos Estados não divididos
em Municípios, instituir, cumulativamente, os
impostos atribuídos aos Estados e aos Municípios.
c) O imposto, de competência da União, sobre a
importação de produtos estrangeiros tem como fato
gerador a entrada destes no território nacional e o
contribuinte é o importador ou quem a lei a ele
equiparar; o arrematante de produtos apreendidos
ou abandonados.
d) O imposto, de competência da União, sobre a
exportação, para o estrangeiro, de produtos
nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador
a saída destes do território nacional e a base de
cálculo do imposto é quando a alíquota seja ad
valorem, o preço normal que o produto, ou seu
similar, alcançaria, ao tempo da importação, em
uma venda em condições de livre concorrência,
para entrega no porto ou lugar de entrada do
produto no País.
34) Assinale apenas a alternativa correta, em se
tratando do Código Tributário Nacional:
O imposto, de competência da União, sobre
operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre
operações relativas a títulos e valores mobiliários
tem como fato gerador:
I. quanto às operações de crédito, a sua efetivação
pela entrega total ou parcial do montante ou do
valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua
colocação à disposição do interessado;
II. quanto às operações de câmbio, a sua efetivação
pela entrega de moeda nacional ou estrangeira, ou
de documento que a represente, ou sua colocação à
disposição do interessado em montante equivalente
à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à
disposição por este;
III. quanto às operações de seguro, a sua efetivação
pela emissão da apólice ou do documento
equivalente, ou recebimento do prêmio, na forma da
lei aplicável;

IV. quanto às operações relativas a títulos e valores
mobiliários, a emissão, transmissão, pagamento ou
resgate destes, na forma da lei aplicável.
a) Apenas as alternativas II e IV estão incorretas;
b) Todas as alternativas estão incorretas.
c) Apenas as alternativas I e III estão incorretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.
35) Assinale a alternativa incorreta, segundo a
melhor doutrina do ramo do Direito
Administrativo brasileiro:
a) Ato administrativo típico é toda manifestação
unilateral de vontade da Administração Pública que,
agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato
adquirir, resguardar, transferir modificar, extinguir
e declarar direitos, ou impor obrigações aos
administrados ou a si própria.
b) O exame do ato administrativo revela
nitidamente a existência de requisitos necessários à
sua formação, entre eles, competência, finalidade,
publicidade, motivo e eficiência.
c) Para a prática do ato administrativo a
competência é a primeira condição de sua validade,
pois somente o agente que disponha de poder legal
pode praticar o ato administrativo.
d) Fato administrativo é toda a realização material
da Administração em cumprimento de alguma
decisão administrativa.
36) Assinale a alternativa incorreta, segundo a
melhor doutrina do ramo do Direito
Administrativo brasileiro:
a) Em sentido amplo, serviço público pode ser
conceituado como toda a atividade que o Estado
exerce para cumprir seus fins.
b) Poder de polícia se constitui em um meio de
assegurar os direitos individuais porventura
ameaçados pelo exercício limitado, sem disciplina
normativa dos direitos individuais por parte de
todos.
c) São princípios da administração pública,
consoante o artigo 37, com redação dada pela EC
nº. 19/98, da Constituição de 1.988, a legalidade,
impessoalidade,
finalidade,
publicidade
e
supremacia do interesse público.
d) Concessão de serviço público é o contrato
administrativo pelo qual a Administração Pública
delega a outrem a execução de um serviço público,
para que o execute em seu próprio nome, por sua
conta e risco, assegurando-lhe a remuneração
mediante tarifa para pelo usuário ou outra forma de
remuneração decorrente da exploração do serviço.
37) Em se tratando de Lei Orgânica do
Município de Imaruí – SC, é incorreto afirmar:

a) A contribuição de melhoria poderá ser cobrada
dos proprietários de imóveis, valorizados por obras
públicas municipais, tendo como limite total o
acréscimo e valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado e, como limite individual, a
despesa realizada.
b) Nenhum empreendimento de obras e serviços do
Município poderá ter início sem prévia elaboração
do plano respectivo, no qual, obrigatoriamente,
conste, a viabilidade do empreendimento, sua
conveniência e oportunidade para o interesse
comum; os pormenores para sua execução; os
recursos para o atendimento das respectivas
despesas; os prazos para o seu início e conclusão,
acompanhados da respectiva justificação.
c) A fixação dos preços públicos, devidos pela
utilização de bens, serviços e atividades municipais,
será feita pelo Prefeito mediante edição de decreto.
As tarifas dos serviços públicos deverão cobrir os
seus custos, sendo reajustáveis, quando se tornarem
deficientes ou excedentes.
d) A Política Pesqueira do Município tem como
fundamentos e objetivos o desenvolvimento da
pesca, do pescador artesanal e de suas comunidades,
estimulando a organização cooperativa e
associativa, a recuperação e preservação dos
ecossistemas e fomentando a pesquisa. Para tanto,
deverá ser desenvolvido pelo poder Executivo um
Plano de Desenvolvimento da Pesca, o qual será
elaborado com a participação das entidades
representativas dos pescadores do Município.
38) Assinale a alternativa incorreta, conforme
estabelece a Lei Complementar 003/2007, do
Município de Imaruí – SC:
a) O servidor público estável no exercício do cargo,
quando não nomeado em comissão, terá direito a
auxilio escolar com valor determinado em lei, na
forma de bolsa de estudo, para frequentar curso em
nível de terceiro grau, desde que tenha pertinência
com a administração e vinculação com as
atribuições do servidor.
b) O servidor afastado ou licenciado do cargo, sem
remuneração ou subsídio, poderá contar o
respectivo tempo de afastamento ou licenciamento
para fins de aposentadoria, mediante o recolhimento
das contribuições previdenciárias relativas à parte
do segurado e a patronal.
c) Para concorrer a cargo eletivo, o servidor efetivo
terá direito à licença sem remuneração durante o
período que mediar entre a desincompatibilização
do cargo, determinada por lei ou sua escolha em
convenção partidária, e o dia do registro de sua
candidatura perante à justiça eleitoral. A partir do
registro da candidatura e até o quinto dia seguinte

ao da eleição o servidor efetivo fará jus à licença
com remuneração.
d) A critério da administração municipal poderá ser
concedida, ao servidor estável, licença para tratar de
assuntos particulares, pelo prazo de até 04 (quatro)
anos consecutivos, sem remuneração. O requerente
aguardará em exercício a decisão sobre o pedido de
licença, devendo o órgão competente manifestar-se
no prazo de 30 (trinta) dias.
39) Conforme prescreve a Lei Complementar nº.
005/2008, do Município de Imaruí - SC é
incorreto afirmar:
a) Aos profissionais do Magistério já lotados e
efetivos na Secretaria Municipal de Educação, com
atribuição de exercício para as unidades escolares,
que tiverem vaga e carga horária, só perderão a
lotação em caso de nucleação da escola, desativação
da escola ou redução de número de alunos que
reduza o número de turmas, tendo direito a optar
por nova atribuição em escola próxima de sua
residência, desde que haja vaga excedente. A
remoção é o deslocamento do membro do
Magistério Público Municipal mediante alteração de
sua lotação, para vaga de outra unidade
educacional, dentro da mesma área e com carga
horária compatível, de ofício ou a pedido.
b) A progressão funcional ocorrerá após o
cumprimento do estágio probatório nos níveis e
referências contidas no seu cargo público, de acordo
com sua habilitação conforme anexos II e III que
integram a lei, da seguinte forma: progressão por
avaliação de desempenho; progressão por cursos de
aperfeiçoamento ou capacitação; progressão por
nova titulação ou habilitação.
c) O profissional em educação do Magistério
Público Municipal fará jus à gratificação de
incentivo à regência de classe em sala de aula sobre
o vencimento do cargo público que detém,
considerando-se a carga horária de efetivo
exercício, conforme sua área de atuação observados
os percentuais de 20% (vinte por cento) para o
professor de Educação Infantil, anos iniciais e finais
do Ensino Fundamental e de 30 % (trinta por cento)
para professor das séries finais do Ensino
Fundamental, Educação Especial e Educação de
Jovens e Adultos.
d) As funções de Responsável, Diretor e Secretário
de unidade escolar serão regidas pelo critério de
confiança e ocupadas por profissionais efetivos do
Magistério Público Municipal de Imaruí, ou por
profissionais efetivos do Magistério Público
Estadual, que integram o convênio EstadoMunicípio, e que possuem formação de Nível
Superior com Licenciatura Plena. Os profissionais

do Magistério Público Estadual somente poderão
assumir as funções de Responsável, Diretor ou
Secretário após completarem 03 (três) anos de
atividade junto às unidades escolares municipais.
40) Consoante estabelece a Lei Complementar
nº, 008/2009, do município de Imaruí-SC,
assinale a alternativa correta.
I. Constitui infração toda a ação ou omissão que
importe em inobservância às disposições da
legislação tributária do Município, punida com as
seguintes
sanções,
aplicadas
isolada
ou
cumulativamente: multas; sistema individual de
fiscalização; proibição de transacionar com os
órgãos integrantes da administração direta e indireta
do Município.
II. Integram o Sistema Tributário do Município os
Impostos Predial e Territorial Urbano, o Imposto
sobre transmissão de bens imóveis inter-vivos e de
direitos reais sobre ele incidente e o Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza. As Taxas de
Licença, de Serviços Urbanos e de Serviços
Diversos. A Contribuição de Melhoria.
III. Não serão lavrados, registrados, inscritos ou
averbados pelos tabeliães, escrivões e oficiais de
Registro de Imóveis, os atos e termos sem a prova
do pagamento do imposto, que, juntamente com os
serventuários da justiça, são obrigados a facultar
aos encarregados da fiscalização municipal, em
cartório, o exame dos livros, autos e papéis que
interessem à arrecadação do imposto.
IV. Pelo exercício do Poder de Policia, é cobrada a
Taxa de Licença que compreende a Taxa de
Licença de Localização (TLL), e a Taxa de Licença
de Execução de Obras (TLEO).
a) Todas as alternativas estão incorretas.
b) Apenas as alternativas I e IV estão incorretas.
c) Apenas a as alternativas II e III estão incorretas.
d) Apenas a alternativa I está incorreta.

