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Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
do Instituto Federal do Tocantins – IFTO

CADERNO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO

16

DIREITO
INSTRUÇÕES

Este é o Caderno de Prova do Concurso Público para provimento dos cargos de Professor do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
– IFTO, Edital nº 121/2013, e contém 60 questões: 20 de Conhecimentos Básicos e 40 de Conhecimentos
Específicos. Cada questão contém cinco alternativas e apenas uma delas deverá ser escolhida. Confira sua
prova e solicite uma nova prova se faltar alguma questão.
Cada candidato receberá um Cartão-Resposta no qual não poderá ter rasuras, emendas ou dobraduras,
pois isso impossibilitará sua leitura. O Cartão-Resposta é nominal e não haverá substituição do CartãoResposta por erro do candidato, sendo de inteira responsabilidade do candidato.
1. O candidato deverá transcrever as respostas das questões do Caderno de Prova escrita para o CartãoResposta utilizando caneta esferográfica de tinta PRETA fabricada em material transparente. A marcação
de mais de uma alternativa anula a questão.
2.
3. Assine o Cartão-Resposta no local indicado e preencha todo o espaço correspondente a cada alternativa
selecionada, não ultrapassando seus limites e evitando borrões.
O candidato com cabelos longos deverá prendê-los e deixar as orelhas à mostra. O candidato deverá
guardar, antes do início da prova, em embalagem fornecida pelo fiscal, telefone celular desligado, relógios,
óculos de sol e quaisquer outros equipamentos eletrônicos e de telecomunicações desligados. Será motivo
de eliminação do candidato o funcionamento (emissão de ruídos) de equipamentos eletrônicos
guardados na embalagem.
1.
Será eliminado do concurso o candidato que:
A) utilizar qualquer meio de comunicação com outros candidatos após o início da prova;
B) portar qualquer material ou equipamento vedados por este edital;
C) não comparecer ao local da prova no horário e na data prevista;
D) comprovadamente usar de fraude ou para ela concorrer;
E) atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para
supervisionar, coordenar, fiscalizar ou auxiliar na realização das provas.
A prova terá duração máxima de 04 (quatro) horas. O candidato só poderá retirar-se do local da prova
escrita decorrido o tempo de 2 horas de seu início. O candidato só poderá levar o Caderno de Prova depois
de transcorrido o tempo de três horas e trinta minutos do início da aplicação desta.
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que todos tenham terminado a prova, só
podendo se retirar da sala concomitantemente e após assinatura da ata de aplicação de provas.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
Questão 1
“Não fui eu”
Nada como o fracasso para trazer à luz do sol
alguns dos defeitos mais desagradáveis que o ser
humano esconde nos subúrbios distantes da sua
alma. Diz-me como lidas com teus fracassos, e eu
te direi quem és – eis aí o resumo da ópera, numa
adaptação do velho provérbio sobre as más
companhias. De fato, é quando as coisas
complicam que fica mais fácil dividir o bom do mau
caráter. Personalidades construídas com material
de primeira qualidade sabem que o fracasso, em
si, não é fatal; é apenas o resultado dos erros de
julgamento de todos os dias, e, portanto, deve ser
enfrentado com a disposição de fazer mudanças,
adquirir mais conhecimento, ouvir mais gente e
assim por diante. Mas sabem, também, que o
fracasso pode ser um pecado mortal quando o seu
autor não admite que fracassou, ou nega que
tenha havido realmente um fracasso, ou, pior que
tudo, põe a culpa do fracasso nos outros. Seu
mandamento principal é uma frase muito ouvida
nas salas de aula infantis: “Não fui eu”. São
pessoas fáceis de encontrar. Um dos seus habitats
é o governo. (GUZZO, J. R. “Não fui eu”. In:
Revista Veja, Editora Abril, Ed. 2358 – ano 47, nº
5, 29 de jan. 2014, p. 106).
Sobre o excerto acima, analise as afirmações a
seguir:
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Sobre a acentuação gráfica das palavras do
excerto acima, escolha a única alternativa
incorreta:
A) A palavra ópera recebe acento gráfico por ser
proparoxítona.
B) As palavras desagradáveis, subúrbios e
provérbio são acentuadas pela mesma regra de
acentuação gráfica, ou seja, por serem
paroxítonas terminadas em ditongo ou em ditongo
+ s.
C) A palavra caráter recebe acento gráfico por ser
paroxítona terminada em r.
D) A palavra construídas recebe acento gráfico
devido a ocorrência de um hiato.
E) As palavras disposição, não e são recebem
acento gráfico pela mesma regra de acentuação.
Questão 3
No trecho “Diz-me como lidas com teus fracassos,
e eu te direi quem és” há um erro no uso do
imperativo afirmativo do verbo dizer. Considerando
que a intenção do autor era a de utilizar a forma
verbal do imperativo afirmativo para a segunda
pessoa do singular (tu), a forma verbal correta
seria:
A) Dize-me.
B) Diga-me.
C) Dizei-me.
D) Digas-me.
E) Dizes-me.
Questão 4

I- O fracasso pode ter um caráter pedagógico ao
permitir a reflexão sobre os erros que o
ocasionaram.
II- O fracasso desvela defeitos de alguns seres
humanos.
III- O governo é um lugar de fracassados.
IV- Fracassados são más companhias.
V- O não reconhecimento do fracasso é um sinal
de mau-caratismo.
Escolha a única alternativa correta:
A) Somente os itens I, II, III e V estão corretos.
B) Somente os itens I e V estão corretos.
C) Somente os itens I, II e V estão corretos.
D) Somente os itens II, III e V estão corretos.
E) Estão corretos os itens I, II, III, IV e V.
Questão 2

Direito

Imagine uma situação em que o indivíduo que
produziu o enunciado “Diz-me como lidas com
teus fracassos, e eu te direi quem és” fizesse uso
não da segunda pessoa do singular (tu), mas da
segunda pessoa do singular (você), o uso das
formas verbais e dos pronomes pessoais
corretos, de acordo com a norma culta, seriam:
A) Dize-me como você lida com seus fracassos, e
eu te direi quem é você.
B) Dizes-me como você lida com teus fracassos, e
eu te direi quem é você.
C) Diga-me como você lida com seus fracassos, e
eu lhe direi quem é você.
D) Digas-me como você lida com seus fracassos,
e eu lhe direi quem és você.
E) Dizei-me como você lida com teus fracassos, e
eu te direi quem é você.
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Questão 8
Questão 5
Sobre o uso dos sinais de pontuação no excerto
acima, analise os itens a seguir:
I- O uso da vírgula no período “Diz-me como lidas
com teus fracassos, e eu te direi quem és” é
opcional.
II- As aspas utilizadas no título do texto “Não fui
eu” e ao final do excerto servem para indicar
discurso alheio, do outro.
III- Os dois-pontos utilizados no período (Seu
mandamento principal é uma frase muito ouvida
nas salas de aula infantis: “Não fui eu”.) servem
para inserir um discurso direto.
IV- O uso da vírgula no período “Diz-me como
lidas com teus fracassos, e eu te direi quem és” é
obrigatório, pois separa um período com valor de
uma oração adverbial deslocada.
Escolha a única alternativa correta:
A) Somente os itens I, II e III estão corretos.
B) Somente os itens II, III e IV estão corretos.
C) Somente os itens II e III estão corretos.
D) Somente os itens II e IV estão corretos.
E) Somente os itens III e IV estão corretos.
Questão 6
Analise as afirmações a seguir e escolha a única
alternativa incorreta:
A) O vocábulo mas é um adjetivo.
B) Os vocábulos mau e mal são homófonos.
C) Os vocábulos bom e mau são antônimos.
D) Os vocábulos bom e mau são adjetivos.
E) Os vocábulos más e mas são homófonos.

De acordo com a Lei nº 9.394/96, art. 22º, “A
educação básica tem por finalidades desenvolver
o educando, assegurar-lhe a formação comum
indispensável para o exercício da cidadania e
fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em
estudos posteriores”. Assim, em relação à
Educação Básica, analise os itens abaixo:
I- A educação básica poderá organizar-se em
séries anuais, períodos semestrais, ciclos,
alternância regular de períodos de estudos, grupos
não-seriados, com base na idade, na competência
e em outros critérios, ou por forma diversa de
organização, sempre que o interesse do processo
de aprendizagem assim o recomendar.
II- A educação básica, nos níveis fundamental e
médio, será organizada com carga horária mínima
anual de 800 horas, distribuídas por um mínimo de
220 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o
tempo reservado aos exames finais, quando
houver.
III- Em relação à verificação do rendimento
escolar, a avaliação deverá ser contínua e
cumulativa do desempenho do aluno, com
prevalência dos aspectos quantitativos sobre os
qualitativos e dos resultados de eventuais provas
finais.
Podemos afirmar que:
A) apenas a afirmativa III é verdadeira.
B) apenas a afirmativa II é verdadeira.
C) apenas a afirmativa I é verdadeira.
D) as afirmativas I e II são verdadeiras.
E) as afirmativas I e III são verdadeiras.
Questão 9

Questão 7
Sobre a separação silábica das palavras abaixo,
escolha a única alternativa correta:
A) Ó-pe-ra, cons-truí-das, fra-ca-sso, ad-qui-rir, habi-tats.
B) Ó-pe-ra, cons-tru-í-das, fra-cas-so, ad-qui-rir,
ha-bi-ta-ts.
C) Ópe-ra, cons-truí-das, fra-cas-so, ad-qui-rir, habi-ta-ts.
D) Ó-pe-ra, cons-tru-í-das, fra-cas-so, ad-qui-rir,
ha-bi-ta-ts.
E) Ó-pe-ra, cons-tru-í-das, fra-cas-so, ad-qui-rir,
ha-bi-tats.

Direito

Para Libâneo (2001), “A didática trata dos
objetivos, condições e meios de realização do
processo de ensino, ligando meios pedagógicodidáticos a objetivos sociopolíticos. Não há técnica
pedagógica sem uma concepção de homem e de
sociedade, como não há concepção de homem e
sociedade sem uma competência técnica para
realizá-la educacionalmente”. Assim, em relação à
Didática analise as afirmativas e assinale a
alternativa incorreta:
A) Podemos definir didática como um conjunto de
relações estabelecidas explicita ou implícita entre
o estudante e o professor.
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B) As situações cotidianas não fazem parte das
situações didáticas.
C) Na formação contínua dos professores, o
fundamental momento é o da reflexão crítica sobre
a prática educativa.
D) A didática ajuda o professor na direção e
orientação das tarefas de ensino e aprendizagem.
E) A atividade docente tem a ver diretamente com
o “para quê educar”, pois a educação se realiza
numa sociedade formada por grupos sociais
diversos.
Questão 10
Os cursos da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio, “têm por finalidade proporcionar ao
estudante
conhecimentos,
saberes
e
competências
profissionais
necessários ao
exercício profissional e da cidadania, com base
nos fundamentos científico-tecnológicos, sociohistóricos e culturais” (RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº
6/2012). Dessa forma, essa organização curricular
segue um modelo de currículo:
A) Tecnicista.
B) Tradicional.
C) Profissionalizante.
D) Integrado.
E) Positivista.
Questão 11
Segundo a Lei nº 9.394/96, art. 39º “A educação
profissional e tecnológica, no cumprimento dos
objetivos da educação nacional, integra-se aos
diferentes níveis e modalidades de educação e às
dimensões do trabalho, da ciência e da
tecnologia”. A respeito da Educação Profissional e
Tecnológica, podemos dizer que ela abrange os
cursos de:
A) Educação profissional técnica de nível médio;
educação de jovens e adultos; educação
profissional tecnológica de graduação e pósgraduação.
B) Educação profissional técnica de nível médio;
educação de jovens e adultos; formação inicial e
continuada ou qualificação profissional.
Educação profissional técnica de nível médio;
educação profissional tecnológica de graduação;
formação básica para o trabalho.
C) Educação profissional técnica de nível médio;
educação profissional tecnológica de graduação e
pós-graduação; formação inicial e continuada ou
qualificação profissional.

Direito

16 de março de 2014

D) Educação profissional técnica de nível médio;
formação inicial e continuada; educação
profissional tecnológica de graduação e pósgraduação.
E) Educação profissional técnica; formação inicial
e continuada ou qualificação profissional;
educação de jovens e adultos; educação
profissional tecnológica de graduação.
Questão 12
São princípios norteadores da Administração
Pública expressos no artigo 37 da Constituição
Federal de 1988:
A)
Legalidade,
moralidade,
publicidade,
impessoalidade e eficiência.
B)
legalidade,
moralidade,
publicidade,
discricionariedade e eficiência.
C)
legalidade,
moralidade,
eficiência,
razoabilidade e executoriedade.
D) legalidade, moralidade, publicidade, eficácia e
pessoalidade.
E)
legalidade,
moralidade,
publicidade,
exigibilidade e supremacia do interesse público
sobre o particular.
Questão 13
Com base na Carreira do Magistério do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico regida pela Lei nº
12.772, de 28 de Dezembro de 2012, assinale a
alternativa correta:
A) A progressão na Carreira de Magistério do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ocorrerá
com base nos critérios gerais estabelecidos na Lei
nº 12.772/2012 e observará, cumulativamente, o
cumprimento do interstício de 32 (trinta e dois)
meses de efetivo exercício em cada nível e
aprovação em avaliação de desempenho
individual.
B) Promoção é a passagem do servidor de uma
classe para outra subsequente, na forma da Lei nº
12.772/2012.
C) O desenvolvimento na Carreira do Magistério
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ocorrerá
somente mediante progressão funcional, na forma
disposta na Lei nº 12.772/2012.
D) Todas as alternativas estão corretas
E) A progressão na Carreira de Magistério do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ocorrerá
com base nos critérios gerais estabelecidos na Lei
nº 12.772/2012 e observará, cumulativamente, o
cumprimento do interstício de 15 (quinze) meses
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de efetivo exercício em cada nível e aprovação
em avaliação de desempenho individual.
Questão 14
De acordo com as regras da Administração
Pública previstas no artigo 37 da Constituição
Federal de 1988, assinale a alternativa correta:
A) 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 e coercibilidade.
B) 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 e discricionariedade.
C) Os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei.
D) O prazo de validade do concurso público será
de até três anos, prorrogável uma vez, por igual
período.
E) A investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em processo
seletivo simplificado, de acordo com a natureza e
a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração.
Questão 15
Marque a alternativa na qual todos os itens
listados são hardware:
A) Monitor, CPU, Placa de Som.
B) Driver de Vídeo, Gravador de CD/DVD, Placamãe.
C) Linux, Emulador de Terminal, Teclado.
D) Mouse, Caixa de Som, BrOffice.
E) Teclado, Mouse, Placa-mãe.
Questão 16
Assinale a alternativa que possui, nesta ordem,
exemplos de: dispositivo de entrada de dados;
dispositivo de saída de dados; e dispositivo que
pode ser tanto de entrada quanto de saída,
dependendo do momento em que são utilizados.
A) impressora matricial, Blu-ray e zipdrive.

Direito

16 de março de 2014

B) Scanner, joystick e impressora laserjet.
C) monitor, impressora térmica e plotter.
D) Caixa de som, microfone e joystick.
E) touch pad, impressora deskjet e tecla touch
screen.
Questão 17
O aplicativo Microsoft Excel é utilizado para a
criação e edição de planilhas eletrônicas. Esse
aplicativo é de propriedade da Microsoft
Corporation, que cobra um valor para o seu uso.
Há, porém, outros softwares concorrentes, de
outros fabricantes e com as mesmas funções,
desenvolvidos para uso no sistema Windows,
sendo que alguns desses softwares são
distribuídos gratuitamente, sob licenças de
software livre. Assinale a alternativa que apresenta
o nome de um software livre para criação e edição
de planilhas eletrônicas que é gratuito.
A) Lotus 1-2-3
B) BrOffice Calc
C) Visicalc
D) Smart Draw
E) OpenOffice Draw
Questão 18
Com relação às células que contêm cálculos feitos
na planilha eletrônica, é correto afirmar que:
A) quando coladas no editor de textos, aparecerá
a fórmula e não o resultado.
B) o editor de texto não aceitará essa operação.
C) quando integralmente selecionadas, copiadas e
coladas no editor de textos, serão exibidas na
forma de tabela.
D) somente podem ser copiadas para o editor de
textos dentro de um limite máximo de dez linhas e
dez colunas.
E) só podem ser copiadas para o editor de texto
uma a uma.
Questão 19
Analise as alternativas abaixo e marque somente a
verdadeira.
A) O BROffice Writer é um editor de textos que
abre tanto arquivos no formato sxw quanto no
formato odt. Para abrir documentos criados no
Word, é necessário salvá-los, a partir do editor de
origem, no formato odt para que possam ser
abertos pelo Writer.
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B) Um documento que foi editado no Writer do
BrOffice e gravado no formato padrão desse editor
não pode ser aberto e lido por qualquer uma das
versões do editor Microsoft Word.
C) No editor de texto Microsoft Word, a
combinação das teclas “Shift + End” seguida de
“Ctrl + =” serve como atalho para selecionar o
texto a partir da posição do cursor até o final da
linha e, em seguida, deixar o texto subscrito.
D) No Microsoft Word, pode-se usar a mala direta
para enviar e-mails personalizados a uma lista de
endereços de e-mail contida no Outlook ou em um
banco de dados.
E) Arquivos com a extensão .odt criados em
editores de texto são considerados de padrão
fechado e somente podem ser visualizados em um
editor de texto proprietário.
Questão 20
Considere as afirmações a seguir e marque
apenas aquela que estiver incorreta.
A) Para identificar um vírus, o antivírus faz uma
varredura no código do arquivo que chegou e
compara o seu tamanho com o tamanho existente
na tabela de alocação de arquivo do sistema
operacional. Caso encontre algum problema no
código ou divergência de tamanho, a ameaça é
bloqueada.
B) Um blog é um site que está estruturado de
forma a permitir sua atualização de maneira rápida
por meio de acréscimos em seus artigos, os
chamados "posts".
C) SMTP, IMAP e POP3 são exemplos de
protocolos usados nas aplicações de correio
eletrônico.
D) HTML é uma linguagem de marcação com a
qual as páginas WEB são criadas. Os
navegadores interpretam essa marcação e exibem
as páginas.
E) A web contém milhões de sites e bilhões de
páginas. Estas páginas são conectadas através de
hyperlinks.

RASCUNHO

Direito
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 21
Nos termos da Constituição Federal de 1988,
analise os itens e assinale a alternativa correta:
I. Conceder-se-á mandado de injunção sempre
que a falta de norma regulamentadora torne
inviável o exercício dos direitos e liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania.
II. Conceder-se-á mandado de injunção para
assegurar o conhecimento de informações
relativas à pessoa do impetrante, constantes de
registros ou bancos de dados de entidades
governamentais ou de caráter público.
III. Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado por
"habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público.
IV. Somente os brasileiros natos são partes
legítimas para propor ação popular que vise a
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de
entidade de que o Estado participe, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio
histórico e cultural, ficando o autor, salvo
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do
ônus da sucumbência.
A) Somente os itens II e IV estão corretos.
B) somente os itens I e II estão corretos.
C) Somente os itens I e III estão corretos.
D) Somente os itens II e III estão corretos.
E) Todos os itens estão incorretos.
Questão 22
Analise os itens abaixo:
I. Nos termos da Constituição Federal de 1988,
compete à União manter relações com Estados
estrangeiros e participar de organizações
internacionais; declarar a guerra e celebrar a paz;
assegurar a defesa nacional; permitir, nos casos
previstos em lei ordinária, que forças estrangeiras
transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente; decretar o estado
de sítio, o estado de defesa e a intervenção
federal.
II. Nos termos Constituição Federal de 1988, são
bens da União os que atualmente lhe pertencem e
os que lhe vierem a ser atribuídos; as terras
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devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras,
das fortificações e construções militares, das vias
federais de comunicação e à preservação
ambiental, definidas em lei; os lagos, rios e
quaisquer correntes de água em terrenos de seu
domínio, ou que banhem mais de um Estado,
sirvam de limites com outros países, ou se
estendam a território estrangeiro ou dele
provenham, bem como os terrenos marginais e as
praias fluviais.
III. Os Estados organizam-se e regem-se pelas
Constituições e leis que adotarem, observados os
princípios
desta
Constituição,
sendo-lhes
reservadas as competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição.
IV. Os Estados poderão, mediante lei ordinária,
instituir regiões metropolitanas, aglomerações
urbanas e microrregiões, constituídas por
agrupamentos de municípios limítrofes, para
integrar a organização, o planejamento e a
execução de funções públicas de interesse
comum.
Somente estão corretos os itens:
A) II e III.
B) I e III.
C) I e IV.
D) II e IV.
E) III e IV.
Questão 23
Sobre a competência do Poder Executivo prevista
na Constituição Federal de 1998, assinale a
alternativa correta:
A) Compete exclusivamente ao Presidente da
República nomear e exonerar os Ministros de
Estado.
B) Compete privativamente ao Presidente da
República celebrar tratados, convenções e atos
internacionais, sujeitos a referendo do Congresso
Nacional.
C) Compete privativamente ao Presidente da
República dispor, mediante lei delegada, sobre
organização e funcionamento da administração
federal, quando não implicar aumento de despesa
nem criação ou extinção de órgãos públicos.
D) Compete privativamente ao Presidente da
República decretar e executar a intervenção
estadual.
E) Compete exclusivamente ao Presidente da
República celebrar tratados, convenções e atos
internacionais, sujeitos a referendo do Congresso
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Nacional.
Questão 24
Nos termos da Constituição Federal de 1988, são
órgãos do Poder Judiciário:
A) o Supremo Tribunal Federal; o Conselho
Nacional de Justiça; o Superior Tribunal de
Justiça; os Tribunais Regionais Federais e Juízes
Federais; os Tribunais e Juízes do Trabalho; os
Tribunais e Juízes Eleitorais; os Tribunais e Juízes
Militares; os Tribunais e Juízes dos Estados e do
Distrito Federal e Territórios.
B) o Supremo Tribunal Federal; o Conselho
Nacional do Ministério Público; o Superior Tribunal
de Justiça; os Tribunais Regionais Federais e
Juízes Federais; os Tribunais e Juízes do
Trabalho; os Tribunais e Juízes Eleitorais; os
Tribunais e Juízes Militares; os Tribunais e Juízes
dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.
C) o Supremo Tribunal Federal; as Comissões
Parlamentares de Inquérito; o Conselho Nacional
de Justiça; o Superior Tribunal de Justiça; os
Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;
os Tribunais e Juízes do Trabalho; os Tribunais e
Juízes Eleitorais; os Tribunais e Juízes Militares;
os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito
Federal e Territórios.
D) o Supremo Tribunal Federal; as Cortes
Arbitrais; o Conselho Nacional de Justiça; o
Superior Tribunal de Justiça; os Tribunais
Regionais Federais e Juízes Federais;
os
Tribunais e Juízes do Trabalho; os Tribunais e
Juízes Eleitorais; os Tribunais e Juízes Militares;
os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito
Federal e Territórios.
E) o Supremo Tribunal Federal; o Conselho
Nacional de Justiça; o Conselho Nacional do
Ministério Público; as Cortes Arbitrais; o Superior
Tribunal de Justiça; os Tribunais Regionais
Federais e Juízes Federais; os Tribunais e Juízes
do Trabalho; V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;
VI - os Tribunais e Juízes Militares; VII - os
Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito
Federal e Territórios.
Questão 25
Sobre o meio ambiente e sua
constitucional, é incorreto afirmar:

previsão

A) Incumbe ao Poder Público promover a
educação ambiental em todos os níveis de ensino
e a conscientização pública para a preservação do
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meio ambiente.
B) Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.
C) Incumbe ao Poder Público preservar e restaurar
os processos ecológicos essenciais e prover o
manejo ecológico das espécies e ecossistemas e
preservar a diversidade e a integridade do
patrimônio genético do País e fiscalizar as
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de
material genético.
D) Incumbe ao Poder Público definir, em todas as
unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos,
sendo a alteração e a supressão permitidas
somente através de lei, vedada qualquer utilização
que comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção.
E) Exigir, na forma de lei complementar, para
instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio
ambiente, estudo simplificado prévio, ao qual se
dará publicidade.
Questão 26
Sobre a Lei n. 8.666/93 e os contratos na
Administração Pública, assinale a alternativa
incorreta:
A) O regime jurídico dos contratos administrativos
instituído pela Lei n. 8.666/93 confere à
Administração, em relação a eles, a prerrogativa
de modificá-los, unilateralmente, para melhor
adequação às finalidades de interesse público,
respeitados os direitos do contratado.
B) Nos termos da Lei n. 8.666/93, considera-se
contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou
entidades da Administração Pública e particulares,
em que haja um acordo de vontades para a
formação de vínculo e a estipulação de obrigações
recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
C) São exemplos de cláusulas necessárias em
todo contrato celebrado pela Administração
Pública as que estabeleçam o objeto e seus
elementos característicos e o regime de execução
ou a forma de fornecimento.
D) A critério da autoridade competente, em cada
caso, e desde que prevista no instrumento
convocatório, poderá ser exigida prestação de
garantia nas contratações de obras, serviços e
compras.

Direito
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E) Os contratos administrativos, nos termos da Lei
n. 8.666/93, regulam-se pelas suas cláusulas
inerentes e pelos preceitos expressos e implícitos
de direito público, não se aplicando, em qualquer
hipótese, os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições de direito privado.
Questão 27
Em relação à licitação e ao processo licitatório
disciplinado pela Lei n. 8.666/93, analise os itens
abaixo:
I- A licitação destina-se a garantir a observância
do princípio constitucional da isonomia, a seleção
da proposta mais vantajosa para a administração e
a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade,
da
publicidade,
da
probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que
lhes são correlatos.
II- A licitação será sigilosa, não sendo públicos e
acessíveis ao público os atos de seu
procedimento, salvo quanto ao conteúdo das
propostas que deve ser de livre conhecimento.
III- Os editais de licitação para a contratação de
bens, serviços e obras poderão, mediante prévia
justificativa da autoridade competente, exigir que o
contratado promova, em favor de órgão ou
entidade integrante da administração pública ou
daqueles por ela indicados a partir de processo
isonômico, medidas de compensação comercial,
industrial, tecnológica ou acesso a condições
vantajosas de financiamento, cumulativamente ou
não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo
federal.
IV. As licitações serão efetuadas no local onde se
situar a repartição interessada, salvo por motivo de
interesse público, devidamente justificado.
Estão corretos:
A) apenas os itens I e IV.
B) apenas os itens I, II e III.
C) apenas os itens II e III.
D) apenas os itens I, III e IV.
E) todos os itens.
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Questão 28
São requisitos ou elementos do ato administrativo:
A) competência, objeto, presunção de legitimidade
e autoexecutoriedade.
B) competência, objeto, forma, motivo e finalidade.
C) competência, objeto, forma, finalidade e
imperatividade.
D) competência, forma, motivo e exigibilidade.
E) competência, objeto, forma, motivo e tipicidade.
Questão 29
Sobre a concessão e a permissão de serviços
públicos previstas na Lei n. 8.987/95, analise os
itens abaixo:
I. A concessão de serviço público, precedida ou
não da execução de obra pública, será formalizada
mediante contrato, que deverá observar os termos
da Lei n. 8.987/95, das normas pertinentes e do
edital de licitação.
II. Toda concessão ou permissão pressupõe a
prestação de serviço adequado ao pleno
atendimento dos usuários, conforme estabelecido
na Lei n. 8.987/95, nas normas pertinentes e no
respectivo contrato.
III. As concessionárias de serviços públicos, de
direito público e privado, nos Estados e no Distrito
Federal, são obrigadas a oferecer ao consumidor e
ao usuário, dentro do mês de vencimento, o
mínimo de seis datas opcionais para escolherem
os dias de vencimento de seus débitos.
IV. As concessões e permissões sujeitar-se-ão à
fiscalização pelo poder concedente responsável
pela delegação, com a cooperação dos usuários.
Estão corretos:
A) apenas os itens III e IV.
B) apenas os itens I e III.
C) apenas os itens II e IV.
D) todos os itens.
E) apenas os itens I e II.
Questão 30
Sobre os contratos de concessão e de permissão
previstos na Lei n. 8.987/95, analise os itens
abaixo:
I. O disposto na Lei n. 8.987/95 também se aplica
à concessão, permissão e autorização para o
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serviço de radiodifusão sonora e de sons e
imagens.
II. A permissão de serviço público será formalizada
mediante contrato de adesão, que observará os
termos da Lei n. 8.987/95, das demais normas
pertinentes e do edital de licitação, inclusive
quanto a não precariedade e não revogabilidade
unilateral do contrato pelo poder concedente.
III. A concessão se extingue somente nas
hipóteses de advento do termo contratual, pela
encampação ou pela rescisão, não havendo outras
formas legais de extinção dos efeitos desta
modalidade de contrato público.
IV. Não são essenciais ao contrato de concessão
as cláusulas relativas aos critérios, indicadores,
fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do
serviço e as relativas aos direitos e deveres dos
usuários para obtenção e utilização do serviço.
Estão incorretos:
A) apenas os itens III e IV.
B) apenas os itens II e IV.
C) todos os itens.
D) apenas os itens II e III.
E) apenas os itens I e III.
Questão 31
Sobre a Administração Pública direta e indireta,
assinale a alternativa correta:
A) Todas as empresas públicas são pessoas
jurídicas de direito público, integrantes da
Administração Indireta, instituídas pelo Poder
Público, mediante autorização de lei específica,
sob qualquer forma jurídica e com capital
exclusivamente público, para a exploração de
atividades econômicas ou para a prestação de
serviços públicos.
B) A Administração Pública direta é aquela
exercida diretamente pela União, Distrito Federal,
Estados e Municípios. Já a Administração Pública
indireta é aquela exercida por outras pessoas
jurídicas que não se confundem com os entes
federados, a exemplo das autarquias, fundações
públicas, empresas públicas e sociedades de
economia mista.
C) As Autarquias são entidades administrativas
sem autonomia, criadas por lei específica, com
personalidade jurídica de direito privado,
patrimônio
próprio e
atribuições
estatais
determinadas.
D) As Sociedades de economia mista são pessoas
jurídicas de direito privado, integrantes da
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Administração Indireta, instituídas pelo Poder
Público, mediante autorização de lei específica e
sempre sob a forma de sociedade limitada.
E) Administração direta é o conjunto de pessoas
jurídicas desprovidas de autonomia política e que
têm competência para o exercício, de
forma desconcentrada,
de
atividades
administrativas.
Questão 32
Quanto aos atos administrativos praticados pela
Administração Pública, assinale a alternativa
correta:
A) A Administração Pública, conforme a natureza
jurídica do ato administrativo, pode anulá-lo ou
revogá-lo.
B) A Administração Pública pode somente revogar
o ato administrativo.
C) A Administração Pública pode somente anular o
ato administrativo.
D) Os atos administrativos não estão sujeitos ao
controle do Poder Judiciário.
E) A revogação do ato administrativo possui efeito
ex tunc.
Questão 33
No que se refere à relação de emprego, assinale a
alternativa incorreta.
A) Considera-se empregado toda pessoa física
que prestar serviços de natureza não eventual a
empregador, sob dependência deste mediante
salário.
B) Considera-se empregador a empresa, individual
ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação
pessoal de serviços.
C) Não se equiparam ao empregador, para os
efeitos exclusivos da relação de emprego, os
profissionais
liberais,
as
instituições
de
beneficência, as associações recreativas ou outras
instituições sem fins lucrativos, que admitirem
trabalhadores como empregados.
D) Não se distingue entre o trabalho realizado no
estabelecimento do empregador, o executado no
domicílio do empregado e o realizado a distância,
desde
que
estejam
caracterizados
os
pressupostos da relação de emprego.
E) Considera-se como de serviço efetivo o período
em que o empregado esteja à disposição do
empregador, aguardando ou executando ordens,
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salvo
disposição
consignada.

especial

expressamente

Questão 34
No que se refere à jornada de trabalho e,
considerando as disposições da CLT, assinale a
alternativa incorreta:
A) A duração normal do trabalho poderá ser
acrescida de horas suplementares, em número
não excedente de duas, mediante acordo escrito
entre empregador e empregado, ou mediante
contrato coletivo de trabalho.
B) A duração normal do trabalho, para os
empregados em qualquer atividade privada, não
excederá 8 (oito) horas diárias, desde que não
seja fixado expressamente outro limite.
C) Entre duas jornadas de trabalho, haverá um
período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas
para descanso.
D) Em nenhuma hipótese, o tempo despendido
pelo empregado até o local de trabalho e para o
seu retorno, por qualquer meio de transporte, será
computado na jornada de trabalho.
E) Considera-se trabalho em regime de tempo
parcial aquele cuja duração não exceda 25 (vinte e
cinco) horas semanais.
Questão 35
No que se refere ao direito de férias, assinale a
alternativa incorreta:
A) Não terá direito a férias o empregado que, no
curso do período aquisitivo, tiver percebido da
Previdência Social prestações de acidente de
trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 (seis)
meses, embora descontínuos.
B) Desde que preenchidos os requisitos legais,
todo empregado terá direito anualmente ao gozo
de um período de férias, sem prejuízo da
remuneração.
C) A época da concessão das férias será a que
melhor consulte os interesses do empregador.
D) A concessão das férias será participada, por
escrito, ao empregado, com antecedência de, no
mínimo, 30 (trinta) dias, e dessa participação o
empregado dará recibo.
E) As férias serão concedidas mediante
requerimento do empregado ao empregador.
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Questão 36
Analise os itens abaixo:
I. Considera-se menor para os efeitos da CLT o
trabalhador de 14 (quatorze) até 18 (dezoito) anos.
II. É proibido qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos de idade, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos 12 (doze) anos.
III. Ao menor, não será permitido o trabalho nos
locais e serviços perigosos ou insalubres.
IV. Somente aos menores de 16 (dezesseis) anos,
é vedado o trabalho noturno, considerado este o
que for executado no período compreendido entre
as 22 (vinte e duas) horas e as 5 (cinco) horas.

16 de março de 2014

B) Compete à Justiça do Trabalho processar e
julgar as ações que envolvam exercício do direito
de greve.
C) Compete à Justiça do Trabalho processar e
julgar mandado de injunção quando se tratar de
norma reguladora de direito dos trabalhadores.
D) Compete à Justiça do Trabalho processar e
julgar as ações relativas às penalidades
administrativas impostas aos empregadores pelos
órgãos de fiscalização das relações de trabalho.
E) Compete à Justiça do Trabalho processar e
julgar as ações sobre representação sindical, entre
sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e
entre sindicatos e empregadores.
Questão 39

Assinale a alternativa correta.
A) Somente o item II é falso.
B) Somente o item IV é falso.
C) Somente os itens I, II e III são verdadeiros.
D) Somente os itens I e III são verdadeiros.
E) Somente os itens I e IV são verdadeiros.
Questão 37
Quanto ao contrato de trabalho, assinale a
alternativa incorreta.
A) O contrato individual de trabalho somente pode
ser acordado por escrito, podendo ser de prazo
determinado ou indeterminado.
B) O contrato de experiência não poderá exceder
90 (noventa) dias.
C) A mudança na propriedade ou na estrutura
jurídica da empresa não afetará os contratos de
trabalho dos respectivos empregados.
D) Admite-se a prorrogação do contrato de
experiência desde que respeitado o limite máximo
de 90 (noventa) dias.
E) O contrato de trabalho por prazo determinado
que, tácita ou expressamente, for prorrogado mais
de uma vez, passará a vigorar sem determinação
de prazo.
Questão 38
Considerando os dispositivos da Constituição
Federal, assinale a alternativa incorreta:
A) Compete à Justiça do Trabalho processar e
julgar as ações de indenização por dano moral ou
patrimonial, decorrentes da relação de trabalho.

Direito

Conforme disposição da CLT, quanto à proteção
da maternidade na relação de emprego, assinale a
alternativa correta:
A) Pode constituir justo motivo para rescisão do
contrato de trabalho da mulher o fato de encontrarse em gravidez.
B) À empregada que adotar qualquer pessoa será
concedida licença maternidade.
C) Para amamentar o próprio filho, até que
complete 12 (doze) meses de idade, a mulher terá
direito, durante a jornada de trabalho, 1 (um)
descanso especial de meia hora.
D) Em caso de aborto não criminoso, comprovado
por atestado médico oficial, a mulher terá um
repouso não remunerado de 2 (duas) semanas.
E) A empregada gestante tem direito à licença
maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem
prejuízo do emprego e do salário.
Questão 40
Em relação aos princípios constitucionais da
tributação, assinale a alternativa incorreta:
A) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, instituir tributo sem que
lei o estabeleça.
B) Além da progressividade no tempo, o IPTU
admite a progressividade fiscal, levando-se em
consideração o valor, a localização e a destinação
de imóvel urbano.
C) Em relação ao aumento de sua alíquota, o IPI
não deve obediência ao princípio da anterioridade
nonagesimal.
D) Quando do aumento de sua alíquota, não se
aplica ao Imposto de Importação os princípios da
anterioridade e da anterioridade nonagesimal.
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E) Os entes tributantes não podem utilizar o tributo
com efeito confiscatório.

Questão 43

Questão 41

No que diz respeito à divisão da competência
tributária, definida no Sistema Tributário Nacional,
é correto afirmar:

Em relação ao ICMS, assinale a alternativa
incorreta:
A) O imposto poderá ser seletivo, em função da
essencialidade das mercadorias ou serviços.
B) Não há incidência do imposto sobre a entrada
de bem ou mercadoria importados do exterior por
pessoa física ou jurídica, ainda que não seja
contribuinte habitual do imposto.
C) Resolução do Senado Federal, de iniciativa do
Presidente da República ou de um terço dos
Senadores, aprovada pela maioria absoluta de
seus membros, estabelecerá as alíquotas
aplicáveis
às
operações
e
prestações,
interestaduais e de exportação;
D) O imposto não incide sobre operações que
destinem mercadorias para o exterior nem sobre
serviços prestados a destinatários no exterior,
assegurada a manutenção e o aproveitamento do
montante do imposto cobrado nas operações e
prestações anteriores.
E) O imposto não incide sobre o ouro, quando
definido em lei como ativo financeiro ou
instrumento cambial.
Questão 42
Em relação às imunidades, assinale a alternativa
que contém a afirmação falsa:
A)
Caracteriza
imunidade,
a
previsão
constitucional de não incidência do IPI – Imposto
Sobre Produtos Industrializados, em relação a
produtos industrializados destinados ao exterior.
B) Não há imunidade para as fundações dos
partidos políticos, em relação aos impostos
incidentes sobre o seu patrimônio, sua renda ou
seus serviços.
C) A pequena gleba rural, definida em lei,
explorada por seu proprietário que não tenha outro
imóvel, é imune ao Imposto Predial e Territorial
Rural – ITR.
D) Não há incidência de ITBI – Imposto Sobre a
Transmissão de Bens Imóveis, em relação aos
bens ou direitos incorporados ao patrimônio de
pessoa jurídica em realização de capital.
E) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos municípios, instituir impostos sobre
o patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.

Direito

A) Em caso de guerra externa, a União não pode
instituir impostos extraordinários sobre as bases
tributáveis dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
B) Por ser imposto de competência da União, é
vedada a celebração de convênio para autorizar
os municípios cobrar ITR – Imposto Sobre a
Propriedade Territorial Rural, dos imóveis
localizados na área rural do seu território.
C) Estados, Distrito Federal e Municípios, têm
competência concorrente com a União para
instituir impostos novos, desde que sejam nãocumulativos e não tenham mesmo fato gerador de
outro imposto já existente.
D) Compete à União, em Território Federal, os
impostos estaduais e, se o Território não for
dividido em Municípios, cumulativamente, os
impostos municipais.
E) Os serviços de transporte municipal devem ser
tributados pelo Estado através do ICMS – Imposto
Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços.
Questão 44
Analise as afirmações seguintes:
I- O transportador é responsável pelo Imposto de
Importação, quando transportar mercadoria
procedente do exterior ou sob controle aduaneiro,
inclusive em percurso interno.
II- O destinatário de mercadoria importada e
enviada por remessa postal internacional indicado
pelo remetente, não é contribuinte do Imposto de
Importação.
III- A base de cálculo do Imposto de Importação,
quando a alíquota seja específica, é 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.
Indique a única opção verdadeira:
A) Estão corretos somente os itens I e III.
B) Está correto somente o item II.
C) Estão corretos somente os itens I, II e III.
D) Está correto somente o item III.
E) Está correto somente o item I.

11

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins

Questão 45
Dentre as medidas a seguir elencadas, assinale
aquela que não suspende a exigência do crédito
tributário:
A) A conversão do depósito em renda.
B) A concessão de liminar de antecipação de
tutela em ação judicial.
C) A moratória.
D) O parcelamento do débito.
E) O depósito do montante integral.
Questão 46
São características do Imposto de Exportação,
exceto:
A) A extrafiscalidade.
B) A inobservância do princípio da legalidade para
o aumento de alíquotas.
C) A inobservância do princípio da anterioridade
para aplicação do aumento de alíquota.
D) A natureza fiscal da exação.
E) A inobservância do princípio da anterioridade
nonagesimal para início da vigência do aumento
de alíquotas.
Questão 47
São espécies tributárias, exceto:
A) As contribuições de melhoria.
B) As tarifas.
C) Os Impostos.
D) As contribuições previdenciárias.
E) A contribuição sobre a iluminação pública.
Questão 48
Considerando as regras do Código Civil acerca
dos títulos de crédito, analise os itens abaixo e
assinale a alternativa correta:
I- Consideram-se não escritas no título a cláusula
de juros, a proibitiva de endosso, a excludente de
responsabilidade pelo pagamento ou por
despesas, a que dispense a observância de
termos e formalidade prescritas, e a que, além dos
limites fixados em lei, exclua ou restrinja direitos e
obrigações.
II- A transferência do título de crédito implica a de
todos os direitos que lhe são inerentes.
III- O pagamento de título de crédito, que contenha

Direito
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obrigação de pagar soma determinada, pode ser
garantido por aval.
IV- Não é o credor obrigado a receber o
pagamento antes do vencimento do título, e
aquele que o paga, antes do vencimento, fica
responsável pela validade do pagamento.
A) Todos os itens estão corretos.
B) Todos os itens estão incorretas.
C) Somente os itens I e II estão corretos.
D) Somente os itens I e III estão corretos.
E) Somente os itens II e III estão corretos.
Questão 49
Sobre a Lei 11.101/2005, é correto afirmar:
A) A decretação da falência determina o
vencimento antecipado das dívidas do devedor.
B) A decretação da falência determina a
concessão de prazos e condições especiais para
pagamento
das
obrigações
vencidas
ou
vincendas.
C) A decretação da falência determina a dação em
pagamento ou novação de dívidas do passivo,
com ou sem constituição de garantia própria ou de
terceiro.
D) A decretação da falência determina a venda
parcial dos bens.
E) A decretação da falência determina o usufruto
da empresa.
Questão 50
Considerando as regras do Código Civil acerca
das sociedades empresárias, assinale a alternativa
incorreta:
A) Na sociedade em comandita simples, tomam
parte sócios de duas categorias: os comanditados,
pessoas físicas, responsáveis solidária e
ilimitadamente pelas obrigações sociais; e os
comanditários, obrigados somente pelo valor de
sua quota.
B) Somente pessoas físicas podem tomar parte
na sociedade em nome coletivo, respondendo
todos os sócios, solidária e ilimitadamente, pelas
obrigações sociais.
C) A sociedade coligada tem o capital dividido em
ações e somente o acionista tem qualidade para
administrar a sociedade e, como diretor, responde
subsidiária e ilimitadamente pelas obrigações da
sociedade.
D) Na sociedade limitada, a responsabilidade de
cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
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todos
respondem
solidariamente
pela
integralização do capital social.
E) Na sociedade anônima ou companhia, o capital
divide-se em ações, obrigando-se cada sócio ou
acionista somente pelo preço de emissão das
ações que subscrever ou adquirir.
Questão 51
Sobre a desconsideração da personalidade
jurídica, assinale a alternativa falsa:
A) É instituto que permite estender os efeitos de
obrigações da pessoa jurídica para o patrimônio
particular do sócio.
B) Constitui medida a ser tomada pela pessoa
jurídica para desonerar-se de obrigações
assumidas por seus administradores quando estes
praticarem atos com excesso de poderes ou em
operações estranhas aos negócios da sociedade.
C) É medida a ser requerida em ação judicial.
D) Autoriza a sua concessão, o abuso da
personalidade pelo desvio de finalidade ou
confusão patrimonial.
E) Pode ser requerida pelo Ministério Público
quando tiver que intervir no processo.

Questão 52
Sobre a sociedade limitada, assinale a alternativa
incorreta:
A) O contrato social pode prever a regência
supletiva da sociedade limitada pelas normas da
sociedade anônima.
B) A aprovação das contas da administração de
sociedade limitada que tenha sido constituída por
mais de dez sócios, depende de deliberação
através de assembleia de sócios.
C) Se o capital social estiver integralizado, a
designação de administrador que não seja sócio,
depende da deliberação de, no mínimo, dois
terços dos sócios.
D) A sociedade limitada admite a integralização de
capital através de prestação se serviços, por
aplicação subsidiária das regras aplicáveis à
sociedade simples.
E) A exclusão de sócio minoritário depende de
deliberação
em
reunião
ou
assembleia,
especialmente convocada para esse fim, dando-se
ciência em tempo hábil e garantindo-se a ampla
defesa.
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Questão 53
Sobre o Direito Internacional Público, analise os
itens abaixo:
I. Para a corrente dualista, o direito internacional e
o direito interno representam dois sistemas
diferentes e independentes e que regulam
matérias diversas.
II. A corrente monista sustenta a existência de
uma única ordem jurídica, isto é, o direito
internacional e o direito interno são dois ramos do
direito que compõem um só sistema jurídico, que
está calcado na identidade dos sujeitos que o
compõe e na identidade das fontes.
III. Os tratados são considerados enquanto fontes
do direito internacional positivo e podem ser
conceituados como todo acordo formal, firmado
entre pessoas jurídicas de direito internacional
público, tendo por finalidade a produção de efeitos
jurídicos.
IV. De acordo com o princípio do consensualismo,
os tratados internacionais apenas serão aplicados
entre os estados que anuíram expressamente com
a sua adoção. Tal fato se explica com base no
livre e pleno exercício da soberania de cada
estado.
Assinale a alternativa correta:
A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
C) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
D) Apenas os itens III e IV estão corretos.
E) Todos os itens estão corretos.
Questão 54
Sobre o conflito de leis no espaço e a competência
internacional, assinale a alternativa incorreta:
A) A lei do país em que domiciliada a pessoa
determina as regras sobre o começo e o fim da
personalidade, o nome, a capacidade e os direitos
de família.
B) Realizando-se o casamento no Brasil, será
aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos
e às formalidades da celebração.
C) O casamento de estrangeiros poderá celebrarse somente perante autoridades diplomáticas ou
consulares do país de um, ambos ou de nenhum
dos nubentes.
D) O regime de bens, legal ou convencional,
obedece à lei do país em que tiverem os nubentes
domicílio, e, se este for diverso, a do primeiro
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domicílio conjugal.
E) Para qualificar os bens e regular as relações a
eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em
que estiverem situados.
Questão 55
Sobre prescrição, assinale a alternativa correta:
A) Corre a prescrição pendendo ação de evicção.
B) Corre a prescrição entre ascendentes e
descendentes, durante o poder familiar.
C) Corre a prescrição contra os que se acharem
servindo nas Forças Armadas, em tempo de
guerra.
D) Não corre a prescrição entre os cônjuges, na
constância da sociedade conjugal.
E) A pretensão para haver prestações alimentares
é imprescritível.
Questão 56
Sobre responsabilidade civil, analise os itens e
assinale a alternativa correta:
I. O incapaz responde pelos prejuízos que causar,
se as pessoas por ele responsáveis não tiverem
obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios
suficientes.
II. 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.
III. Aquele que demandar por dívida já paga, no
todo ou em parte, sem ressalvar as quantias
recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará
obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o
dobro do que houver cobrado e, no segundo, o
equivalente do que dele exigir, salvo se houver
prescrição.
IV. O direito de exigir reparação e a obrigação de
prestá-la transmitem-se com a herança.
A) Todos os itens estão corretos.
B) Todos os itens estão incorretos.
C) Somente os itens I e II estão corretos.
D) Somente os itens I e III estão corretos.
E) Somente os itens II e III estão corretos.

Direito

A) Integram o Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor (SNDC), os órgãos federais,
estaduais, do Distrito Federal e municipais e as
entidades privadas de defesa do consumidor.
B) Integram o Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor (SNDC), os órgãos federais,
estaduais, do Distrito Federal e municipais, as
entidades privadas de defesa do consumidor,
desde que regularmente constituídas e em
funcionamento há mais de dois anos.
C) O Departamento Nacional de Defesa do
Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito
Econômico, ou órgão federal que venha substituílo, é organismo de coordenação da política do
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
D) Cabe ao Departamento Nacional de Defesa do
Consumidor planejar, elaborar, propor, coordenar
e executar a política nacional de proteção ao
consumidor.
E) Para a consecução de seus objetivos, o
Departamento Nacional de Defesa do Consumidor
poderá solicitar o concurso de órgãos e entidades
de notória especialização técnico-científica.
Questão 58
A Política Nacional das Relações de Consumo
rege-se pelos seguintes princípios, exceto:
A) educação e informação de fornecedores e
consumidores, quanto aos seus direitos e deveres,
com vistas à melhoria do mercado de consumo.
B) reconhecimento da vulnerabilidade do
consumidor no mercado de consumo.
C) coibição e repressão eficientes de todos os
abusos praticados no mercado de consumo,
inclusive a concorrência desleal, mas não havendo
qualquer restrição ou impedimento em relação à
livre utilização de inventos e criações industriais
das marcas e nomes comerciais e signos
distintivos.
D) racionalização e melhoria dos serviços
públicos.
E) estudo constante das modificações do mercado
de consumo.
Questão 59
Sobre a responsabilidade pelo fato e pelo vício do
produto ou do serviço no Código de Defesa do
Consumidor, assinale a alternativa correta:

Questão 57
Sobre o Sistema Nacional de Defesa
Consumidor (SNDC), é incorreto afirmar:
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do

A) O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores
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por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
B) Somente o fabricante e o produtor respondem,
dependendo da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos decorrentes de projeto, fabricação,
construção, montagem, fórmulas, manipulação,
apresentação ou acondicionamento de seus
produtos, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
C) Os fornecedores de produtos de consumo
duráveis
ou
não
duráveis
respondem
subsidiariamente pelos vícios de qualidade ou
quantidade que os tornem impróprios ou
inadequados ao consumo a que se destinam ou
lhes diminuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade, com as indicações
constantes do recipiente, da embalagem,
rotulagem ou mensagem publicitária.
D) Os fornecedores respondem subsidiariamente
pelos vícios de quantidade do produto sempre
que, respeitadas as variações decorrentes de sua
natureza, seu conteúdo líquido for inferior às
indicações
constantes
do
recipiente,
da
embalagem, rotulagem ou de mensagem
publicitária.
E) Excepcionalmente, o Código de Defesa do
Consumidor isenta de responsabilidade o
fornecedor de serviços temporários pelos vícios de
qualidade que os tornem impróprios ao consumo
ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade com as indicações
constantes da oferta ou mensagem publicitária.
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D) Todos os itens estão corretos.
E) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.

RASCUNHO

Questão 60
Analise os itens abaixo:
I- Os elementos constitutivos do Estado Moderno
são: território, povo e soberania (ou poder
soberano).
II- Considera-se como território do Estado os
domínios terrestres, marítimo e aéreo.
III- Pode-se conceituar território como a base
espacial do poder jurisdicional do Estado.
IV- O conceito de população do Estado faz
referência a um aspecto quantitativo, ou seja, o
número de indivíduos que habitam o território.
Assinale a alternativa correta:
A) Apenas os itens II, III e V estão corretos.
B) Apenas os itens II, IV e V estão corretos.
C) Apenas os itens I, III e V estão corretos.

Direito
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