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A vida dos outros 
 
Almoço fora todos os dias. Isso não é problema, 

porque meu escritório fica em local muito movimenta-     
do e com grande variedade de restaurantes. Em ge-      
ral, prefiro aqueles que oferecem comida a quilo, essa 
maravilhosa invenção moderna (há quem garanta ser 
invenção brasileira) que permite comer na medida cer-    
ta, sem desperdícios, e observar os pratos antes de    
fazer a escolha. 

Mas gosto dos restaurantes a quilo também por 
outra razão: são feitos sob medida para os solitários. 
Neles, reinam os introvertidos, os retraídos, os tími-     
dos. Você entra, escolhe, pesa, se senta, come, paga              
e vai embora. Se não quiser, não precisa conversar    
com ninguém, emitir um som, pronunciar uma só pa-  
lavra. 
             Talvez por isso, os restaurantes a quilo vivam api- 
nhados de pessoas sozinhas. Neles, elas não têm 
qualquer pudor de se sentar à mesa sem ter compa-    
nhia, nem nos fins de semana, que é tempo de famí-     
lia, amigos, congregação. Os restaurantes a quilo são 
também muito frequentados por turistas, pois é um                
conforto para eles entrar e comer num lugar em que     
não precisam tentar se entender com pessoas que só 
falam essa língua secreta chamada português. 

O restaurante a quilo é o lugar onde a palavra é 
supérflua e onde deveria reinar o silêncio. Pois é –      
deveria. Mas o que ocorre é justamente o contrário. E   
por quê? Por culpa do telefone celular. 

Por alguma razão, as pessoas precisam falar ao 
celular quando se sentam para comer. Resolvem as-
suntos pendentes, pedem informações, fazem enco- 
mendas, fecham negócios ou mesmo batem papo com    
o amigo ou amiga que não vêem há tempos – e tudo    
isso enquanto mastigam e engolem o almoço. Pobres 
estômagos. 

E pobre de mim. Não consigo ficar indiferente ao 
que está sendo dito nos celulares à minha volta. As-     
sim que a conversa se estabelece, começo a prestar 
atenção ao que está sendo dito e, daqui a pouco, qua-   
se sem perceber, me vejo vivendo a vida dos outros. 
Sofro, brigo, peço ou dou informação, falo de traba-      
lho, marco reuniões, fico estressada com a mercado-     
ria que não chegou – e tudo sem ter nada a ver com   
isso. 

 
 

Outro dia, durante um almoço, participei de duas 
conversas inquietantes. A primeira foi quando uma jo- 
vem na mesa à minha esquerda atendeu um telefone-   
ma a respeito de uma encomenda. Do outro lado do      
fio, alguém tinha dúvidas e queria que ela confirmas-     
se certas coisas. Não consegui entender a que produz-   
to se referiam, mas sei que a moça parou de comer e, 
segurando o celular entre a orelha e o ombro, catou       
na bolsa um caderninho e repetiu, aos gritos (a liga-      
ção parecia estar ruim), números de série do artigo 
encomendado. Enquanto isso, a comida em seu prato 
esfriava. E a minha também. Como eu poderia comer 
sem ver aquele assunto resolvido? 

Mal ela desligou e já tocava o celular de outra       
senhora, duas ou três mesas à minha frente. Estava 
encoberta e não pude ver-lhe o rosto. Mas acompa-   
nhei, acabrunhada, sua conversa sobre a amiga inter-
nada, que acabara de ser operada. Perdi a fome de    
vez. 

Com o advento do celular, minha vida ficou as-
sim. Já não tenho noção dos limites (onde acaba a    
minha vida e começa a do outro?). Ou talvez tenham    
sido as pessoas que perderam esses limites. Porque        
a tecnologia transformou o mundo, mas não surgiram 
novas regras para acompanhar as transformações.    
Será que algum dia uma nova etiqueta vai entrar em  
vigor, estabelecendo que é falta de educação falar 
enquanto se almoça num restaurante (estando ou não    
de boca cheia)? Espero que sim. Mas enquanto isso    
não acontece, vou vivendo a vida dos outros. 
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01. No trecho “... essa língua secreta chamada 
português.” (l. 24), o texto quer ressaltar que a língua 
portuguesa: 
 
A) é desconhecida pela maioria dos estrangeiros. 
B) é uma das línguas menos faladas em todo o mundo. 
C) torna-se misteriosa, por ser muito difícil. 
D) está restrita a um pequeno número de pessoas, pela 
sua complexidade. 
E) não é dominada pela maior parte da população 
brasileira. 
 
 
02. Nos restaurantes a quilo, “...a palavra é 
supérflua...” (l. 25-26) porque: 
 
A) a conversa passou a ser um hábito pouco cultivado 
pelos clientes solitários. 
B) o local é próprio para quem não gosta de conviver com 
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os outros. 
C) deve ser evitado ali qualquer tipo de desperdício. 
D) quase não há necessidade de falar para se obter o que 
se deseja. 
E) não se consegue escutar o outro, por causa do barulho 
existente. 
 
 
03. No final do quinto parágrafo, a expressão “Pobres 
estômagos” dá a entender que: 
 
A) não é saudável ingerir problemas e preocupações 
junto com os alimentos. 
B) as pessoas acabam comendo mais do que deveriam, 
distraídas com as conversas telefônicas. 
C) o processo digestivo fica prejudicado quando a pessoa 
percebe que seus vizinhos de mesa tratam de assuntos 
desagradáveis. 
D) a pressa com que atualmente são feitas as refeições 
interfere no processo de digestão. 
E) a radiação emitida pelos telefones celulares pode 
causar doenças no aparelho digestivo. 
 
 
04. A autora considera que vive a vida dos outros nos 
momentos em que 
 
A) se dispõe a ouvir os problemas particulares daqueles 
que, como ela, almoçam sozinhos. 
B) estabelece uma relação de empatia com as pessoas 
ao seu redor, identificando-se com as situações por elas 
vivenciadas. 
C) troca confidências, pelo celular, com familiares, amigos 
e colegas de trabalho durante as refeições. 
D) procura descobrir as razões dos conflitos que 
caracterizam a vida diária daqueles que a cercam. 
E) decide buscar solução, mesmo durante o almoço, para 
as dificuldades que os amigos enfrentam. 
 
 
05. “Mas acompanhei, acabrunhada, sua conversa ...” 
(l. 60-61) A palavra destacada pode ser substituída, 
sem interferir no significado do texto, por: 
 
A) atenta. 
B) solidária. 
C) indiferente. 
D) alvoroçada. 
E) entristecida. 
 
 
06. O barulho no local era tão alto que o homem, 
coitado, saiu rápido. Indique o 
único período que mantém 

exatamente o mesmo sentido da oração apresentada 
acima, embora com outra estrutura. 
 
A) Quando o barulho ficou muito alto, o homem coitado 
saiu rápido. 
B) O homem, que era muito rápido, saiu por causa do 
barulho tão alto no local. 
C) O homem saiu rápido porque no local o barulho era 
muito alto. Coitado. 
D) Depois de ouvir um barulho muito alto, o homem 
rápido saiu. 
E) No local, o barulho, coitado, era tão alto que o homem 
saiu rápido. 
 
 
07. No fragmento “... e repetiu, aos gritos (a 
ligaçãoparecia estar ruim), números de série...” (l. 53-
54), o trecho entre parênteses visa a: 
 
A) apresentar uma controvérsia. 
B) introduzir uma informação nova. 
C) acrescentar um detalhe imprevisível. 
D) fornecer um elemento indispensável à análise. 
E) dar uma explicação adicional. 
 
 
08. Analise as frases a seguir, quanto ao uso do 
acento indicativo de crase. 
 
I – Heloísa não sabe se a comida está à altura dos 
convidados. 
II – Os telefones começaram a tocar à partir daquele 
momento. 
III – Ao sair à rua, percebeu que esquecera o celular. 
IV – A moça teria de informar se o pagamento seria 
feito à vista ou à prazo. 
O acento indicativo de crase está empregado de 
forma totalmente correta APENAS nas frases: 
 
A) II, III e IV. 
B) II e IV. 
C) I, II e III. 
D) I e IV. 
E) I e III. 
 
 
09. Assinale a sentença em que há ERRO na 
concordância nominal. 
 
A) Ela recebeu um único telefonema a respeito da 
encomenda. 
B) É raro, depois das 15 horas, a frequência ao 
restaurante. 
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C) As pessoas, em sua maioria, vêm almoçar aqui 
sozinhas. 
D) Quem deseja provar tantas iguarias? 
E) Para sair do restaurante, era preciso permissão. 
 
 

10. Qual das frases a seguir está corretamente 
pontuada? 
 
A) Heloísa ficou cansada, depois de ouvir, todas aquelas 
conversas. 
B) Aquela senhora, ficou tão assustada com o 
telefonema, que, parece, empalideceu. 
C) Ao fazer o seu prato, acabou, colocando comida, em 
excesso. 
D) Em cada mesa, uma pessoa, sozinha, aguardava a 
refeição. 
E) Pagou a conta, mas, deixou claro, que não ficou 
satisfeita. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
11. O Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal estabelece, 
no inciso VI, capítulo I, que a função pública deve ser 
tida como exercício profissional e, portanto, se 
integra na vida particular de cada servidor público. 
Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a 
dia na vida privada do servidor poderão acrescer ou 
diminuir o seu bom conceito na vida funcional.  
 
Com base nessas informações, assinale a opção 
CORRETA. 
 
A) O inciso em questão atende a exigência formal inscrita 
na Lei n.º 8.112/1990, que dispõe acerca do regime 
jurídico dos servidores públicos civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas federais. 
B) O conteúdo do inciso está eivado da cultura política 
tradicional brasileira, ao confundir a esfera pública com a 
privada. 
C) O conteúdo do inciso em apreço está em acordo com o 
inciso I, que estabelece a dignidade e o decoro como 
norteadores da conduta do servidor, no exercício do cargo 
ou fora dele. 
 
 
 

D) O conteúdo do inciso expressa a pretensão totalitária 
do Estado de controlar a vida privada do indivíduo. 
E) O conteúdo do inciso contradiz os dispositivos 
constitucionais que estabelecem a liberdade individual e a 
liberdade profissional. 
 
 
12. Analise os itens que se seguem, relativos aos 

deveres fundamentais do servidor público.   

 
I - Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, 
aperfeiçoando o processo de comunicação e contato 

com o público.   

II - Omitir a verdade sobre fato para beneficiar o 
cidadão. III - Ser eficiente no cumprimento de suas 
tarefas sem ter que estar regularmente presente ao 

local de trabalho.   

IV - Facilitar a fiscalização de todos os atos ou 

serviços por quem de direito.   

 
De acordo com o Decreto no 1.171/1994, 
correspondente ao Código de Conduta do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal, estão 
corretos APENAS os itens: 
 
A) I e III. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
E) III e IV. 
 
 
13. Considerando que uma servidora pública, 
insatisfeita com seu trabalho, ausente-se com 
frequência do seu local de trabalho, estendendo seu 
horário de almoço indevidamente para passear, 
assinale a opção CORRETA de acordo com o Código 
de Ética do Servidor Público. 
 
A) Essa servidora está contrariando as regras de conduta 
estabelecidas pelo referido código, pois as ausências 
injustificadas de seu local de trabalho são fator de 
desmoralização do serviço público, o que quase sempre 
conduz à desordem nas relações humanas. 
B) Essa servidora pode ausentar-se, sem justificação, da 
repartição caso a carga normal de trabalho já esteja 
cumprida. 
C) Essa servidora está praticando o crime de apropriação 
indébita ao auferir remuneração por horas de serviço que 
não cumpre efetivamente. Ela deverá, portanto, ser 
apenada pela comissão de ética com a suspensão e o 
pagamento de multa. 
D) O código em questão refere-se apenas às condutas 
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praticadas no local de trabalho. Para o caso em tela, o 
superior hierárquico dessa servidora terá de lançar mão 
do Código Disciplinar do Funcionalismo Público Federal. 
E) Essa servidora só pode ausentar-se injustificadamente 
de seu local de trabalho se ocupar cargo de chefia. 
 
 
14. Lúcia, servidora pública, a fim de complementar 
sua renda, associou-se a um grupo de vizinhas para 
comercializar um milagroso chá caseiro para 
emagrecer. O produto, vendido pelo grupo, era 
anunciado com a garantia de fazer os usuários 

perderem 20 kg em uma semana.   Com base na 

situação hipotética apresentada, assinale a opção 
CORRETA. 
 
A) Caso Lúcia comercializasse seus produtos fora de seu 
local de trabalho e em suas horas de folga, não haveria 
nenhum impedimento ético para sua conduta. 
B) Ao vender o referido produto, Lúcia praticou o crime 
descrito como exploração da credulidade pública e, se 
condenada, perderá seu cargo. 
C) Lúcia violou o código de ética, pois assumiu encargos 
sociais incompatíveis com o exercício do poder político. 
D) Lúcia praticou o crime de patrocínio infiel, porém tal 
conduta não encontra vedações no Código de Ética do 
Servidor Público. 
E) Lúcia violou as regras do Código de Ética do Servidor 
Público, pois é vedado ao servidor exercer atividade 
profissional aética ou ligar o seu nome a 
empreendimentos de cunho duvidoso. 
 
 
15. Carlos, servidor público, excede-se na bebida aos 
fins de semana, quando costuma frequentar bares e 
casas noturnas de sua localidade. Nessas ocasiões, 
Carlos costuma falar palavras de baixo calão, fazer 
gestos obscenos e dirigir impropérios contra a vida 

conjugal de seus colegas de trabalho.   Diante da 

situação hipotética acima e considerando a 
regulamentação ética do serviço público, assinale a 
opção CORRETA. 
 
A) Os excessos cometidos por Carlos referem-se aos 
períodos de folga e fora de seu local de trabalho, portanto 
não afetam o serviço público. 
B) Embora não haja nenhuma disposição no Código de 
Ética do Servidor Público quanto aos excessos cometidos 
por Carlos, ele praticou o crime de difamação contra seus 
colegas, podendo, em razão, disso, ser por estes 
processado. 
 
 

C) O problema de Carlos é a propensão ao alcoolismo. 
Isso não é crime nem imoralidade, pois se trata de um 
distúrbio que deve ser devidamente tratado no Sistema 
Único de Saúde. 
D) Ao prejudicar deliberadamente a reputação de seus 
colegas e apresentar-se embriagado com habitualidade, 
Carlos viola as disposições do Código de Ética do 
Servidor Público. 
E) Carlos poderá ser exonerado do serviço público pelas 
práticas dos crimes de atentado violento ao pudor e 
calúnia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
16. Em uma planilha do MS-Excell , considere o 
seguinte conteúdo das células: B3=2, B4=3, B5=6. 
Que resultado teremos se,na célula B6, inserirmos a 
fórmula, =(fatorial(B4)^B3)/B5: 
 
A) 6. 
B) 8. 
C) 5. 
D) 9. 
E) 10. 
 
 
17. No programa Microsoft Windows Explorer 
configurado de modo padrão, a ação para COPIAR um 
arquivo de uma pasta para outra na mesma unidade 
de disco é clicar o arquivo com o botão esquerdo do 
mouse e arrastá-lo para a pasta de destino: 
 
A) com a tecla Ctrl pressionada.  
B) com a tecla Shift pressionada.  
C) com a tecla Alt pressionada.  
D) com a tecla Esc pressionada.  
E) sem tecla pressionada.  
 
 
18. Suponha uma tabela no BR Office Writer ou no 
Microsoft Word, com duas colunas e duas linhas, 
estando as quatro células preenchidas 
respectivamente com os textos A1 B1 A2 B2, 
correspondendo às colunas A, B e às linhas 1, 2, 
conforme a figura.  
 
A1 B1 
A2 B2 

 

 
 

 

 

NOÇÕES DE 
INFORMÁTICA 

Emanuelle Rolim 



        Simulado INSS  
(Formação em Direito) 

 
 

 
 

www.cers.com.br 
 

6 

A operação “Mesclar células” sobre a tabela, com 
todas as células selecionadas, resultará na redução 
das quatro células em uma única célula, contendo os 
seguintes textos:  
 
A) A1  
B) B2  
C) A1 B1  
D) A1 A2  
E) A1 B1 A2 B2  
 
 
19. Qual o nome do protocolo de comunicação usado 
na Internet para transferência de páginas no serviço 
WWW?  
 
A) FTP  
B) HTTP  
C) SMTP  
D) IMAP  
E) WTP  
 
 
20. Nas ferramentas de navegação na Internet, como 
o Microsoft Internet Explorer ou o Mozilla Firefox, 
qual a tecla de função que permite alternar entre 
exibir a tela inteira e restaurar a janela do navegador?  
 
A) F1  
B) F3  
C) F5  
D) F10  
E) F11 
 
 
21. O protocolo HTTPS é considerado seguro porque: 
 
A) verifica com um AntiSpyware o endereço acessado. 
B) escaneia os arquivos procurando por vírus antes de 
baixá-los. 
C) só funciona dentro de uma Intranet. 
D) utiliza criptografia. 
E) impede o uso de Spoofing 
 
 
22. Para movimentar o cursor de forma mais ágil 
podemos usar algumas teclas de atalho. A 
combinação de teclas, no Microsoft Word,que move o 
cursor para o início do documento é CTRL + 
 
A) Page Up 
B) Seta para cima 
C) Page Down 
 

D) Home 
E) F5 
 

 
 
 
 
 
 
23. Caracteriza a estrutura da moderna gestão de 
pessoas o subsistema de: 
 
A) Pessoal. 
B) Higiene e Segurança do Trabalho. 
C) Benefícios Sociais. 
D) Desenvolvimento de Pessoas. 
E) Cargos e Salários. 
 
 
24. O nível hierárquico de controle em que ocorre a 
avaliação das taxas de desempenho dos recursos 
humanos denomina-se: 
 
A) Operacional Integrado. 
B) De substituição de postos-chave. 
C) Baseado no fluxo de pessoal. 
D) Baseado em segmentos de cargos. 
E) Baseado na procura estimada do produto ou serviço. 
 
 
25. Uma Cadeia de Suprimentos deve ter uma 
abordagem integrada por meio da administração 
logística, cuja função é coordenar as atividades dessa 
cadeia. Assim é possível afirmar que o setor de: 
 
1) Produção é o responsável pela administração do 
fluxo de materiais e serviços vinculados ao processo 
produtivo. 
2) Distribuição Física administra a demanda do cliente 
e dos canais de distribuição logística. 
3) Suprimento ou Administração de Materiais 
gerencia todo o processo relacionado à aquisição de 
matéria-prima e componentes relacionados ao 
processo produtivo. 
 
Que se pode dizer sobre essas informações? 
 
A) Somente as afirmativas 1 e 2 estão certas. 
B) Todas as afirmativas estão certas. 
C) Somente as afirmativa 1 e 3 estão certas. 
D) Somente a afirmativa 2 está certa. 
E) Somente a afirmativa 3 está certa. 
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26. Sobre as disposições da Lei Complementar 
Federal no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 
a respeito das despesas públicas, é CORRETO 
afirmar que: 
 
A) será considerada obrigatória e de caráter continuado 
mesmo aquelas despesas derivadas de ato que fixe para 
o ente a obrigação de sua execução por um período não 
superior a 6 (seis) meses. 
B) as despesas obrigatórias de caráter continuado são 
despesas correntes. 
C) a estimativa de impacto orçamentário-financeiro será 
obrigatória apenas nas hipóteses da criação, expansão 
ou aperfeiçoamento de ação governamental, já que não 
figura como uma das condições para a edição de ato que 
crie ou aumente as despesas obrigatórias de caráter 
continuado. 
D) no caso de criação, expansão ou aperfeiçoamento de 
ação governamental que acarrete o aumento das 
despesas, a estimativa de impacto orçamentário-
financeiro deverá ser providenciada no exercício 
subsequente àquele em que entrar em vigor. 
E) é facultativa a apresentação da estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no caso de desapropriação de 
imóveis urbanos a que se refere o § 3o do art. 182 da 
Constituição Federal. 
 
 
27. Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, os 
limites de gastos com pessoal sobre a receita 
corrente líquida dos Poderes Judiciários Federal e 
Estadual são, em %, respectivamente, iguais a: 
 
A) 6 e 3. 
B) 3 e 3. 
C) 2 e 3. 
D) 2 e 6. 
E) 6 e 6. 
 
 
28. A Fazenda Pública, enquanto devedora em virtude 
de sentença judiciária transitada em julgado, é 
obrigada a: 
 
A) admitir que seja feita a compra de imóveis públicos do 
respectivo ente federado devedor por credor de precatório 
expedido até 1o de julho e já incluído no orçamento do 
exercício seguinte ao da sua expedição. 
 
B) pagar imediatamente todos os débitos de natureza 
alimentícia, independente da expedição de precatório e 
de ordem de apresentação. 
C) expedir precatório e realizar o 
empenho no mesmo exercício em 

que transite em julgado a sentença condenatória de 
obrigação definida em lei como de pequeno valor. 
D) expedir precatório complementar ou suplementar de 
valor pago, bem como o seu fracionamento ou repartição 
para fins de enquadramento de parcela do total como 
obrigação de pequeno valor, em tantas parcelas quantas 
forem necessárias a este enquadramento, quando o 
credor for pessoa maior de 55 anos. 
E) incluir no orçamento verba necessária ao pagamento 
de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em 
julgado, constantes de precatórios judiciários expedidos 
até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do 
exercício seguinte. 
 
 
29. Um capital no valor de R$ 15.000,00 é aplicado 
durante 6 meses a juros simples, com uma taxa de 
20% ao ano. No final do período, o montante é 
resgatado e aplicado a juros compostos, durante um 
ano, a uma taxa de 5% ao semestre. A soma dos juros 
das duas aplicações é igual a:  
 
A) R$ 3.815,30. 
B) R$ 3.191,25. 
C) R$ 4.106,00. 
D) R$ 4.238,45. 
E) R$ 5.217,15. 
 
 
30. Uma taxa de juros nominal de 24% ao trimestre, 
com juros capitalizados mensalmente, apresenta uma 
taxa de juros efetiva, bimestral de, aproximadamente: 
 
A) 16,6% 
B) 18,8% 
C) 15,5% 
D) 20,4% 
E) 17,7% 
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31. Um investimento no valor de R$ 50.000,00 é 
realizado no início de um determinado ano. No final 
deste ano, o montante referente a este investimento é 
resgatado totalmente, e o seu valor é igual R$ 
57.500,00. Sabendo-se que a taxa de inflação no 
período deste investimento foi de 9%, então a taxa 
real correspondente, no mesmo período, foi igual a, 
aproximadamente:  
 
A) 4,00% 
B) 4,50% 
C) 5,00% 
D) 5,50% 
E) 6,00% 
 

 
 
 
 

 
 
32. Sobre o Poder Constituinte Originário, é possível 
afirmar que: 
 
A) pertence aos Estados Federados e consiste na 
possibilidade de elaborarem suas próprias Constituições, 
em conformidade com a Constituição Federal. 
B) pode ser Reformador ou Revisional, tendo por 
característica principal o fato de ser limitado, nos termos 
da Constituição. 
C) é inicial, já que funda uma nova ordem jurídica, além 
de ser ilimitado juridicamente. 
D) é ilimitado juridicamente, mas condicionado à forma 
estabelecida pela Constituição. 
E) se manifesta por ocasião da elaboração das 
Constituições não-escritas, como a brasileira. 
 
 
33. As constituições imutáveis são aquelas que não 
comportam modificação de nenhuma espécie, 
enquanto as rígidas exigem um processo de alteração 
mais rigoroso do que aquele previsto para a 
legislação infraconstitucional. A Constituição de 1988 
é considerada rígida, já que, para que seja alterada, é 
necessário que: 
 
A) haja proposta de emenda por, no mínimo, metade dos 
membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 
Federal. 
B) a proposta de emenda seja discutida e votada em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, e aprovada 
por três quintos dos seus membros. 

C) a proposta de emenda seja aprovada se obtiver, em 
pelo menos uma das casas, três quintos dos votos. 
D) a emenda seja promulgada pelo Senado Federal, que 
detém competência privativa para tanto. 
E) a proposta de emenda tenha iniciativa do Presidente 
da República ou dos Governadores dos Estados ou do 
Distrito Federal. 
 
 
34. Entre os princípios que devem orientar a 
interpretação constitucional, aquele que recomenda,                           
diante de choque entre princípios constitucionais, a 
coordenação e combinação dos bens jurídicos em 
conflito, de forma a evitar o sacrifício total de uns em 
relação aos outros denomina-se princípio: 
 
A) da cedência recíproca. 
B) da unidade da Constituição. 
C) do efeito integrador. 
D) da máxima efetividade. 
E) da conformidade funcional. 
 
 
35. De acordo com os direitos e garantias 
fundamentais previstos na Constituição Federal, 
analise as assertivas e assinale alternativa que 
aponta as CORRETAS. 
 
I. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares 
de internação coletiva. 
II. Ninguém será privado de direitos por motivo de 
crença religiosa ou de convicção filosófica ou 
política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 
cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 
III. As associações só poderão ser compulsoriamente 
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por 
decisão judicial, não se exigindo, no primeiro caso, o 
trânsito em julgado. 
IV. As entidades associativas, mesmo que não 
autorizadas, têm legitimidade para representar seus 
filiados judicial ou extrajudicialmente. 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas I, III e IV. 
C) Apenas II e III. 
D) Apenas I, II e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
36. Sobre o controle de constitucionalidade, marque a 
única opção CORRETA. 
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A) A inconstitucionalidade por omissão, segundo o 
entendimento do Supremo Tribunal Federal, só pode ser 
total. 
B) O Supremo Tribunal Federal não aceita a 
inconstitucionalidade superveniente por entender que a 
norma incompatível com o novo texto constitucional foi 
por ele revogada. 
C) Não há possibilidade de manifestar-se o Supremo 
Tribunal Federal, ainda que incidentalmente, sobre a 
constitucionalidade de uma proposta de emenda à 
Constituição, uma vez que o controle de 
constitucionalidade no Brasil é repressivo e essa 
manifestação ofenderia o princípio de separação dos 
poderes. 
D) Os órgãos fracionários de Tribunais, onde houver, 
podem declarar, por maioria absoluta de seus membros, 
a inconstitucionalidade de uma lei. 
E) A atribuição do Senado Federal de suspender a 
execução, no todo ou em parte, de lei declarada 
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal é vinculada. 
 
 
37. Sobre a organização do Poder Judiciário, na 
Constituição de 1988, marque a única opção 
CORRETA. 
 
A) Caberá ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante 
recurso extraordinário, decisão de Tribunal de Justiça que 
considerar válida lei estadual contestada em face da 
Constituição Federal ou contestada em face de lei federal. 
B) As súmulas aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal, 
após a sua publicação na imprensa oficial, terão efeito 
vinculante para todos os demais Poderes e para os 
órgãos da administração pública direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual e municipal. 
C) Não pode o Conselho Nacional de Justiça, quando da 
apreciação da legalidade dos atos administrativos 
praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, 
desconstituir os atos considerados irregulares, cabendo-
lhe, apenas, fixar prazo para que sejam adotadas as 
providências necessárias para sua legalização. 
D) A concessão de exequatur às cartas rogatórias é 
competência do Supremo Tribunal Federal. 
E) Nos termos da Constituição Federal, os servidores do 
Poder Judiciário poderão receber delegação para a 
prática de atos administrativos e atos de mero expediente 
com caráter decisório, desde que, no último caso, a 
conduta estabelecida no ato já esteja sumulada no 
Tribunal. 
 
38. Sobre os princípios constitucionais da 

Administração Pública, na Constituição de 1988, 
marque a única opção CORRETA. 
 
A) Segundo a doutrina, o conteúdo do princípio da 
eficiência relaciona-se com o modo de atuação do agente 
público e o modo de organização, estruturação e 
disciplina da Administração Pública. 
B) O princípio da impessoalidade não guarda relação com 
a proibição, prevista no texto constitucional, de que 
conste da publicidade oficial nomes, símbolos ou imagens 
que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou 
servidores públicos. 
C) O princípio da moralidade administrativa incide apenas 
em relação às ações do administrador público, não sendo 
aplicável ao particular que se relaciona com a 
Administração Pública. 
D) O conteúdo do princípio da publicidade não abrange a 
questão do acesso do particular aos atos administrativos, 
concluídos ou em andamento, em relação aos quais 
tenha comprovado interesse. 
E) Segundo a doutrina, há perfeita identidade do 
conteúdo do princípio da legalidade aplicado à 
Administração Pública e o princípio da legalidade aplicado 
ao particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. Considerando o conceito de administração 
pública e seus princípios, bem como as fontes do 
Direito Administrativo, assinale a opção CORRETA. 
 
A) Pelo princípio da Tutela, a Administração Pública 
exerce o controle sobre seus próprios atos, com a 
possibilidade de anular os ilegais e revogar os 
inconvenientes ou inoportunos, independentemente de 
recurso ao Poder Judiciário. 
B) De acordo com o critério funcional, o conceito de 
Administração Pública é um complexo de atividades 
concretas e imediatas desempenhadas sob os termos e 
condições da lei, visando o atendimento das 
necessidades coletivas. 
C) As decisões meramente administrativas que 
promanem dos Tribunais comuns ou especiais são 
relevantes fontes jurisprudenciais do Direito 
Administrativo, aplicando-se a situações já ocorridas, 
desde que benéficas à Administração Pública. 
D) Do princípio da eficiência decorre a necessidade de 
institutos como a suplência, a delegação e a substituição 
para preencher as funções públicas temporariamente 
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vagas. 
E) O sentido subjetivo da expressão Administração 
Pública está relacionado à natureza da atividade exercida 
por seus próprios entes. 
 
 
40. A restrição de acesso a local de repartição 
pública, onde se realiza atendimento ao público, de 
determinada pessoa que rotineiramente ali 
comparece, causando tumultos aos trabalhos 
desenvolvidos, é: 
 
A) admissível, com base no poder de polícia exercido em 
prol da coletividade.  
B) arbitrária, uma vez que coíbe direito individual 
constitucional de liberdade de locomoção. 
C) legal, por força do poder regulamentar conferido à 
Administração Pública.  
D) irregular, pois extrapola o uso do poder normativo da 
Administração Pública.  
E) normal, se o servidor responsável pelo serviço público 
possuir autonomia funcional. 
 
 
41. Dentre outros, são exemplos de ato administrativo 
negocial:  
 
A) a deliberação e o apostilamento.  
B) a aprovação e o protocolo administrativo.  
C) o provimento e o atestado.  
D) o parecer e o provimento.  
E) a portaria e a resolução. 
 
 
42. (2010/FCC/DEFENSORIA-SP/Defensor) A 
formalização da concessão de serviço público, 
disciplinada em sua forma comum pela Lei 
no 8.987/95, dar-se-á por contratação:  
 
A) com licitação dispensável, devido à prestação ser por 
conta e risco do concessionário. 
B) em condições legais excepcionais, sem exigência de 
modalidade licitatória específica. 
C) com licitação dispensada, se demonstrada a melhor 
capacidade do concessionário. 
D) direta e sem prazo determinado, em decorrência de 
ser inexigível a licitação.  
E) com licitação prévia e obrigatória, na modalidade de 
concorrência. 
 
 
43. É dispensável a licitação, nos termos da Lei no 
8.666/93:  
 

A) quando não acudirem interessados à licitação, a 
critério da Administração.  
B) para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público 
interno, de bens produzidos ou serviços prestados por  
órgão ou entidade que integre a Administração Pública e 
que tenha sido criado para esse fim específico ante a 
decisão de contratação.  
C) na contratação de instituição brasileira incumbida 
regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou 
do desenvolvimento institucional, ou de instituição  
dedicada à recuperação social do preso, desde que a 
contratada detenha inquestionável reputação ético-
profissional e não tenha fins lucrativos.  
D) na contratação de remanescente de obra, serviço ou 
fornecimento, em consequência de rescisão contratual, 
desde que atendida a ordem de classificação da licitação 
anterior e respeitado o valor oferecido pelo licitante a ser 
contratado.  
E) na contratação de associação de portadores de 
deficiência física, com ou sem fins lucrativos e de 
comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da 
Administração Pública, para a prestação de serviços ou 
fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço 
contratado seja compatível com o praticado no mercado. 
 
 
44. Em matéria de contratos administrativos, NÃO é 
uma das chamadas cláusulas exorbitantes a que 
preveja a: 
 
A) exclusão da regra do equilíbrio econômico-financeiro. 
B) revogação unilateral do contrato pela Administração. 
C) alteração unilateral do contrato pela Administração. 
D) aplicação de sanções ao contratado diretamente pela 
Administração.  
E) ocupação provisória, em certos casos, de bens, 
pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato. 
 
 
45. Os bens públicos podem ser classificados, de 
acordo com a sua destinação, como bens: 
 
A) de uso especial aqueles de domínio privado do Estado 
e que não podem ser gravados com qualquer espécie de 
afetação. 
B) de uso especial aqueles utilizados por particular 
mediante concessão ou permissão de uso. 
C) de uso comum do povo aqueles afetados a 
determinado serviço público, tais como os edifícios onde 
se situam os órgãos públicos. 
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E) dominicais aqueles de domínio privado do Estado, não 
afetados a uma finalidade pública e passíveis de 
alienação. 

 
 
 
 
 

 
46. Questão 1.  A Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro, atual nomenclatura da Lei de 
Introdução ao Código Civil, é um diploma dedicado a 
regrar acerca da vigência, obrigatoriedade, 
integração, interpretação, sucessão e aplicação das 
leis. Sobre este tema, pergunta-se: 
 
A) A fórmula de contagem dos prazos da vacatio legis 
segue a regra geral do Código Civil, excluindo-se o dia da 
publicação e incluindo-se o último dia do prazo. 
B) Analogia, costumes, princípios gerais do direito e 
equidade são métodos de integração normativa previstos 
na Lei de Introdução. 
C) A revogação é a retirada da eficácia de uma norma do 
ordenamento jurídico. Se for total, é chamada de ab-
rogação. Em sendo parcial, é batizada de derrogação. 
D) Em regra, a lei nova pode atingir fatos anteriores a sua 
vigência. 
E) A lei da nacionalidade do estrangeiro regula sobre 
direitos de família, personalidade, capacidade e nome. 
 
 
47. Questão 2. O Código Civil cuida de tratar acerca 
das pessoas e da sua personalidade. Sobre este 
tema, marque a alternativa CORRETA: 
 
A) A pessoa natural adquire a personalidade jurídica no 
momento do nascimento com vida, sendo o registro 
posterior um ato meramente declaratório de direito. Já a 
pessoa jurídica adquire sua personalidade quando do 
registro, o qual é constitutivo de direito. 
B) Para que haja a desconsideração da personalidade 
jurídica no Código Civil, basta o pedido expresso, feito 
pela parte ou pelo Ministério Público, quando couber 
intervir no feito. 
C) A emancipação é um ato retratável e revogável. 
D) A morte ficta ou presumida sempre exige, para a sua 
declaração, a utilização do procedimento de ausência, o 
qual perpassa pela curadoria de bens, sucessão 
provisória e sucessão definitiva. 
E) Partidos políticos e organizações religiosas são 
pessoas jurídicas de direito público. 
 

48. Questão 3. Sobre o negócio jurídico e a prescrição 
e decadência, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) As partes, em consenso, poderão alterar os prazos 
prescricionais e decadenciais.  
B) Tanto a prescrição, como a decadência, não são 
passíveis de renúncia no direito nacional. 
C) A regra geral, no direito brasileiro, é que o negócio 
jurídico tem forma vinculada. Caso esta não seja 
respeitada, a consequência será a nulidade absoluta do 
negócio.  
D) Apenas excepcionalmente o silêncio será considerado 
como aquiescência. Para tanto, se faz necessário que os 
usos permitam e que a lei não exija declaração de 
vontade expressa.  
E) O ato nulo pode ser convalidado, enquanto que o 
anulável será convertido em um ato válido. 
 
 
49. Questão 4. Acerca do direito obrigacional e dos 
contratos, assinale a assertiva CORRETA: 
 
A) Na obrigação de dar coisa incerta a concentração do 
débito, em regra, ficará a cargo do credor. 
B) A solidariedade não se presume, derivando da lei ou 
da vontade das partes. 
C) A evicção apenas se aplica aos contratos onerosos, 
não sendo aplicável em vendas realizadas em hasta 
pública. 
D) A resilição do contrato é o desfazimento do pacto em 
razão do seu descumprimento. Já a resolução é o término 
do pacto por ato de vontade. Se esta for unilateral, será 
batizada como denúncia. Caso seja bilateral, chama-se 
de distrato. 
E) O credor é obrigado a aceitar coisa diversa da 
contratada, desde que seja mais valiosa. 
 
 
50. Questão 5. A responsabilidade civil visa imputar 
ao lesante as consequências jurídicas de sua 
conduta. No Brasil, tal responsabilidade é de fundo 
patrimonial; ou seja: o patrimônio do devedor que 
responderá pelo inadimplemento obrigacional. 
 
Sobre o tema, marque a alternativa CORRETA: 
 
A) O abuso de direito ocorre quando o seu titular, no 
exercício do seu direito, exceder, de forma culposa, os 
limites impostos pelas finalidades econômicas e sociais, 
bem como pelos usos e boa-fé. 
B) A indenização mede-se, em regra, pela extensão do 
dano. A isto, denomina a doutrina de reparação integral. 
C) As perdas e danos envolvem danos emergentes e 
lucros cessantes. Dano emergente é aquilo que o lesado 
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razoavelmente deixou de ganhar. Já os lucros cessantes 
é o que efetivamente se perdeu.  
D) Na hipótese de homicídio, a indenização devida aos 
parentes do falecido consiste no pagamento das 
despesas médicas e do funeral.  
E) A culpa concorrente ou comum é uma das excludentes 
de responsabilidade elencadas no Código Civil. 
 
 
51. Questão 6. Acerca do fenômeno da apropriação 
no Direito Civil e a posse, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
A) A posse direta anula a indireta, não sendo possível 
haver as duas posses de forma concomitante. 
B) O possuidor de má-fé não terá direito a indenização de 
nenhuma benfeitoria realizada no imóvel. 
C) A propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova 
em contrário. 
D) A usucapião extraordinária exige justo título e boa-fé, 
aliada a posse mansa e pacífica, sem oposição, pelo 
prazo de 10 (dez) anos. 
E) Posse e detenção são sinônimos, haja vista que 
ambos (possuidor e detentor) tem a apreensão da coisa. 
Nessa linha, tento o possuidor como o detentor podem 
usucapir a coisa ou manejar ações possessórias. 
 
 

 
 
 

 
 
52. Com relação aos prazos processuais, é CORRETO 
afirmar: 
 
A) Em regra, computar-se-á em dobro o prazo para 
contestar e em quádruplo para recorrer quando a parte for 
o Ministério Público. 
B) O prazo, estabelecido pela lei ou pelo juiz, é contínuo, 
não se interrompendo nos feriados. 
C) Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os 
prazos, incluindo o dia do começo e excluindo o do 
vencimento. 
D) É permitido às partes reduzir ou prorrogar os prazos 
peremptórios. 
E) Quando os litisconsortes tiverem o mesmo procurador, 
ser-lhes-ão contados em dobro os prazos para contestar, 
para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos. 
 
 
53. Suspende-se o processo: 
A) pela convenção de arbitragem.  

B) quando o juiz acolher a exceção de litispendência.  
C) quando ocorrer a confusão entre autor e réu.  
D) quando o juiz acolher a alegação de perempção.  
E) pela perda da capacidade processual de qualquer das 
partes. 
 
 
54. Tendo em vista a inércia da jurisdição, é correto 
afirma que o processo se forma por iniciativa da parte 
e se desenvolve por impulso oficial. Quanto à petição 
inicial, considera-se a mesma inepta quando: 
 
A) da narração dos fatos não decorrer logicamente a 
conclusão; 
B) a parte for manifestamente ilegítima; 
C) tiver ocorrido a decadência; 
D) o autor carecer de interesse processual; 
E) tiver ocorrido a prescrição. 
 
 
55. A respeito dos embargos de declaração, assinale 
a alternativa INCORRETA: 
 
A) o recurso não necessita de preparo; 
B) será cabível quando, na sentença ou no acórdão, 
houver obscuridade, contradição ou omissão;         
C) a sua interposição não interrompe o prazo para 
apresentação de outros recursos. 
D) o prazo de interposição é de 05 (cinco) dias 
E) O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias; nos 
tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na 
sessão subseqüente, proferindo voto. 
 
 
56. Acerca da ação cautelar de arresto, assinale a 
afirmação INCORRETA: 
 
A) o arresto tem por objetivo assegurar uma futura 
execução por quantia certa; 
B) Cessa o arresto em virtude do pagamento da dívida; 
C) para a concessão do arresto é essencial a prova literal 
da dívida líquida e certa. 
D) visa assegurar uma futura execução para entrega de 
coisa; 
E) Julgada procedente a ação principal, o arresto se 
resolve em penhora. 
 
 
57. Concedida medida cautelar em procedimento 
preparatório, tem a parte o seguinte prazo para 
propor a ação principal: 
 
A)15 (quinze) dias, contados do deferimento da medida 
cautelar; 
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B) 30 (trinta) dias, contados do deferimento da medida 
cautelar; 
C) 15 (quinze) dias, contados da efetivação da medida 
cautelar; 
D) 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da 
medida cautelar; 
E) 10 (dez) dias, contados da data da efetivação da 
medida cautelar. 
 
 
 
 
 
 
 
58. Sobre as normas constitucionais da seguridade 
social, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Os professores do ensino infantil, fundamental e médio 
terão direito à redução em 05 anos no benefício da 
aposentadoria por idade. 
B) É vedada a filiação ao regime geral de previdência 
social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa 
participante de regime próprio de previdência. 
C) A assistência social será prestada a quem dela 
necessitar, desde que tenha havido algum tipo de 
contribuição à seguridade social. 
D) As ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizados de maneira centralizada. 
E) Dentro do Sistema Nacional da Seguridade Social, a 
Previdência Social, a assistência social e a saúde são 
não contributivos. 
 
 
59. Sobre o custeio da seguridade social, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A) O empregador, a empresa e a entidade a ela 
equiparada na forma da lei constitui uma das fontes de 
custeio da seguridade social com previsão constitucional, 
sendo uma das contribuições para a seguridade social a 
incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos 
do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à 
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 
empregatício. 
B) Nenhum benefício ou serviço da seguridade social 
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a 
correspondente fonte de custeio total. 
C) São princípios da seguridade social a equidade na 
forma de participação no custeio e a diversidade da base 
de financiamento. 
D) É possível que o legislador 
institua novas fontes de custeio para 

a seguridade social além das previstas na Constituição, 
desde que o faça por intermédio de lei ordinária. 
E) As contribuições sociais para a seguridade social só 
poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da 
data da publicação da lei que as houver instituído ou 
modificado. 
 
 
60. Sobre a Previdência Social, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
A) É organizada sob a forma de Regime Geral. 
B) É contributiva. 
C) A filiação é obrigatória para os trabalhadores. 
D) Deverá observar critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial 
E) Dará cobertura aos riscos sociais decorrentes da 
doença, invalidez, morte, idade avançada, mas não 
cobrirá o desemprego involuntário por ausência de 
previsão constitucional. 
 
 
61. Sobre os segurados e seus dependentes no 
Regime Geral de Previdência Social, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
A) É segurado empregado o ministro de confissão 
religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de 
congregação ou de ordem religiosa. 
B) É segurado facultativo o maior de 12 anos que se filiar 
ao Regime Geral de Previdência Social, mediante 
contribuição, desde que não seja um segurado 
obrigatório. 
C) É segurado especial o produtor rural agropecuário que 
explore atividade campesina sem empregados 
permanentes e que a fazenda tenha área total de 05 
módulos fiscais. 
D) É segurado contribuinte individual o brasileiro civil que 
trabalha no exterior para organismo oficial internacional 
do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá 
domiciliado e contratado, salvo quando coberto por 
regime próprio de previdência social. 
E) No que concerne aos dependentes dos segurados, o 
enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho, não 
necessitando provar a dependência econômica, que é 
legalmente presumida. 
 
62. Sobre o salário de contribuição e as contribuições 
previdenciárias, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) De acordo com o STF, o adicional de férias não integra 
o salário de contribuição. 
B) Nenhum benefício previdenciário integra o salário de 
contribuição. 
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C) O 13º salário não integra o salário de contribuição. 
D) As gorjetas não integrarão o salário de contribuição do 
segurado empregado. 
E) Compete ao próprio segurado empregado o 
recolhimento da sua contribuição previdenciária até o dia 
20 do mês seguinte à respectiva competência. 
 
 
63. Francisco Depilante é segurado empregado na 
empresa C desde 01/01/2013 exercendo a função de 
professor. No dia 01/05/2003, Depilante conduzia o 
seu veículo particular quando se dirigia à empresa C 
após deixar a sua residência para o trabalho diário. 
No entanto, no trajeto, sofreu um acidente de trânsito 
após colisão com outro veículo que causou lesões 
físicas no professor Depilante. Em decorrência das 
lesões, Depilante ficou incapaz de exercer a atividade 
de professor por 30 dias consecutivos. Considerando 
APENAS a situação dada, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
A) O acidente em questão não se enquadra como 
acidente de trabalho típico ou por equiparação, pois o 
professor Depilante não estava na empresa e nem no 
horário de trabalho. 
B) O professor Depilante não terá direito a nenhum 
benefício previdenciário por não integralizar o período de 
carência. 
C) O professor Depilante terá direito ao benefício 
previdenciário do auxílio-doença não decorrente de 
acidente de trabalho. 
D) O professor Depilante terá direito ao benefício 
previdenciário do auxílio-doença decorrente de acidente 
de trabalho, que deverá ser pago pelo INSS desde a data 
do acidente. 
E) O professor Depilante terá direito ao benefício 
previdenciário do auxílio-doença decorrente de acidente 
de trabalho, que deverá ser pago pelo INSS após o 16º 
dia da incapacidade (acidente), se requerido em 30 dias. 
 
 
64. Sobre o período de graça e o período de carência, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Independe de carência a concessão da pensão por 
morte, auxílio-reclusão, aposentadoria por invalidez, 
salário-família e auxílio-acidente. 
B) O salário-maternidade para a segurada especial terá 
carência de 12 meses de exercício de atividade 
campesina ou pesqueira antes do parto, de maneira 
contínua o descontínua. 
C) Mantém a qualidade de segurado, independentemente 

de contribuições, sem limite de prazo, quem está em gozo 
de benefício. 
D) O período de graça do segurado facultativo será de 12 
meses. 
E) Será de 06 meses após o licenciamento o período de 
graça do segurado incorporado às Forças Armadas para 
prestar serviço militar. 
 
 
65. Maurício é segurado obrigatório contribuinte 
individual desde 01/01/2011 trabalhando por conta 
própria. Desde então, ele recolhe todo mês, 
tempestivamente, a sua contribuição previdenciária 
com base no artigo 21, §2º, da Lei 8.212/91, de 11% 
sobre um salário mínimo. No dia 01/10/2011 Maurício 
sofreu um acidente que o deixou incapaz para o 
trabalho habitual por 02 meses e que gerou uma 
sequela que reduziu a capacidade funcional para o 
seu trabalho habitual. Considerando a situação dada, 
assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Maurício terá direito ao benefício do auxílio-doença e, 
em seguida, fará jus ao auxílio-acidente. 
B) Maurício terá direito ao auxílio-doença, mas não terá 
direito ao auxílio-acidente, pois é um contribuinte 
individual. 
C) Caso Maurício prossiga promovendo o recolhimento 
da sua contribuição à razão de 11% sobre um salário 
mínimo durante 35 anos, terá direito à aposentadoria por 
tempo de contribuição. 
D) Caso Maurício seja preso em 01/11/2011, os seus 
dependentes não terão direito ao auxílio-reclusão. 
E) Maurício não terá direito a nenhum benefício 
previdenciário. 
 
 
66. Sobre os benefícios previdenciários na 
jurisprudência dos Tribunais Superiores, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 
A) É devida a pensão por morte aos dependentes do 
segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, 
preencheu os requisitos legais para a obtenção de 
aposentadoria até a data do seu óbito. 
B) A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária 
por morte é aquela vigente na data do requerimento 
administrativo. 
C) A mulher que renunciou aos alimentos na separação 
judicial não tem direito à pensão previdenciária por morte 
do ex-marido, comprovada a necessidade econômica 
superveniente. 
D) A pensão por morte, devida ao filho até os 21 anos de 
idade, se prorroga pela pendência do curso universitário 
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E) Há vedação legal à cumulação da pensão por morte de 
trabalhador rural com o benefício da aposentadoria por 
invalidez, por apresentarem pressupostos fáticos e fatos 
geradores distintos. 
 
 
67. Sobre os benefícios previdenciários, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 
A) A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado 
que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para 
o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 
ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 
B) O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar 
incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 
habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 
C) O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições 
da pensão por morte, aos dependentes do segurado 
recolhido à prisão, que não receber remuneração da 
empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de 
aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. 
D) À segurada da Previdência Social que adotar ou 
obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é 
devido salário-maternidade pelo período de cento e vinte 
dias. 
E) O salário-família será devido, mensalmente, a todos os 
segurados de baixa renda, na proporção do respectivo 
número de filhos ou equiparados. 
 

 
 
 

 
 
68. Analise as assertivas e marque a alternativa 
CORRETA: 
 
A) Aquele que exerce profissionalmente atividade 
econômica organizada para produção ou a circulação de 
bens ou de serviços não será considerado empresário. 
B) O empresário, cuja atividade rural constitua sua 
principal profissão, deverá requerer sua inscrição no 
Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva 
sede.  
C) O incapaz, ainda que representado ou assistido, 
jamais poderá continuar a empresa que antes era 
exercida por ele enquanto capaz.  
D) Não se considera empresário quem exerce profissão 
intelectual, de natureza científica, literária ou artística, 
ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, 
salvo se o exercício da profissão constituir elemento de 
empresa. 

E) É uma faculdade do empresário que instituir sucursal, 
filial ou agência, em lugar sujeito à jurisdição de outro 
Registro Público de Empresas Mercantis, inscrevê-la com 
a prova de inscrição originária.  
 
 
69. Analise as assertivas e marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e 
das quantias retiradas, a qualquer título, ainda que 
autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia 
se distribuírem com prejuízo do capital social. 
B) A sociedade limitada é administrada por uma ou mais 
pessoas designadas no contrato social ou em ato 
separado.  
C) O capital social de uma sociedade limitada será 
sempre divido em quotas iguais, cabendo uma ou 
diversas a cada sócio. 
D) Pode a sociedade limitada adotar firma ou 
denominação, integradas pela palavra final “limitada” ou a 
sua abreviatura. 
E) Para as empresas individuais de responsabilidade 
limitada, serão aplicadas, no que couberem, as regras 
previstas paras as sociedades limitadas.  
 
 
70. Analise as assertivas e marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) Não pode ser agente fiduciário, pessoa que já exerça a 
função em outra emissão da mesma companhia, a menos 
que autorizado, nos termos das normas expedidas pela 
Comissão de Valores Mobiliários.  
B) A sociedade em conta de participação não adquire 
personalidade jurídica pela inscrição do instrumento de 
seu contrato social em registro.  
C) Sociedade entre cônjuges é permitida desde que 
estejam casados sob o regime de separação obrigatória 
de bens, separação convencional de bens ou comunhão 
universal de bens. 
D) A subsidiária integral pode ser constituída mediante 
escritura pública, tendo como único acionista sociedade 
brasileira.  
E) 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 suas quotas.  
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