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CONCURSO PÚBLICO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA – CE 

01- ADVOGADO 
COD: 29– ODONTÓLOGO 

 ADVOGADO 

 

NOME: _____________________________________________________ 
 

 

1. Esse CADERNO DE QUESTÕES tem 50 questões. Confira o seu CADERNO nos 

primeiros 30 minutos de prova. Caso haja algum erro de impressão, ausência de questão, 

dentre outros, o mesmo poderá ser substituído apenas nesse intervalo de tempo.  

2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta 

esferográfica, de preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na 

DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua 

resposta. Se você assinalar mais de uma opção ou deixar todos os campos em branco, sua 

prova objetiva será anulada. PINTE A BOLINHA POR COMPLETO com caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul.  

4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO RESPOSTA. Ele NÃO poderá ser 

substituído. 

5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as 

letras A, B, C e D. Apenas uma responde adequadamente à questão 

6. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.  

7. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as 

marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na 

avaliação. 

8. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM 

FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a 

LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto, 

o candidato será eliminado. 

9. Você somente poderá deixar o local e sala de prova depois de decorrida 1 hora do início 

da aplicação das provas.  

10.Você será excluído do exame caso: 

a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 

como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer 

espécie. 

b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE 

QUESTÕES, antes do prazo estabelecido, e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA. 

c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA. 

d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, não deixe o local de prova 

sem ser acompanho pelo fiscal. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

(Texto 01)  

Grande parte do progresso na imunologia veio quando fomos obrigados a lidar com os vírus 

da imunodeficiência humana (HIV) infecções que eram conhecidas apenas como absolutas 

raridades ficaram mais frequentes, tornaram-se mais bem avaliadas e tratadas. As dimensões 

da variedade sexual humana nas nossas sociedades se revelaram. Um cientista social disse 

que a infecção pelo HIV funcionou como revelador fotográfico – ainda existe isso ou é tudo 

digital? – mostrando aspectos sociais e comportamentais que antes estavam ignorados. 

Desconhecidos, não, pois sabia-se que existiam, mas não eram discutidos ou considerados 

em políticas públicas. A aids obrigou que o fossem. 

O maior avanço, na nossa opinião, refere-se aos conhecimentos em imunidade celular, algo 

complexo e cujos detalhes foram bem esmiuçados com o estímulo da doença desencadeada 

pelo HIV. Até hoje aparecem novidades nesse setor. A última parece coisa de ficção 

científica e foi recentemente publicada no New England Journal of Medicine. Um cidadão 

contaminado por HIV desenvolveu um tumor maligno. Até aí, nada novo, é conhecida a 

propensão dos infectados a cânceres – mais a linfomas e a sarcoma de Kaposi, mas também 

a outros. Esse senhor tinha nódulos malignos no pulmão e gânglios cervicais. Os gânglios e 

o pulmão foram biopsiados e evidenciaram um tumor estranho, de células muito pequenas e 

que se fundiam ocasionalmente. Após uma investigação completa, incluindo análise do 

DNA do tumor, definiu-se que ele não era de origem humana, e sim de um parasita, 

Hymenolepis nana. Esse verme em geral não causa sintomas no ser humano, que não é seu 

hospedeiro habitual. 

A Hymenolepis é tênia de rato. Ao contrário das demais que acometem os humanos, ela não 

precisa de hospedeiro intermediário para completar seu ciclo, podendo levar à 

autoinfestação. Quem identificou esse caso único imagina que a falta de resposta imune 

tenha levado à proliferação do parasita no hospedeiro e uma dessas tênias teve um câncer 

que se disseminou no indivíduo, mais uma vez por absoluta falta de resposta imune. É a 

primeira descrição de câncer de parasita se desenvolvendo em hospedeiro humano. A gente 

pergunta se não ocorreram outros casos desconhecidos. 

Seria longa a enumeração dos meandros imunológicos descobertos como subproduto da 

investigação da fisiopatologia da aids. Também se aprendeu bastante no âmbito das ciências 

humanas. A aids levou a espécie humana a mostrar o que tem de melhor, como solidariedade 

e cuidado no tratamento de seus doentes e o que tem de pior: a discriminação, o pânico mal 

motivado, a vigarice. Ainda há, pasmem, malandros que acreditam na cura via medidas 

espirituais, de diferentes origens. A aids levou governos a políticas esclarecidas e o Brasil, 

por exceção à sua História, foi um dos mais lúcidos em ações públicas referentes a essa 

doença. 
  Adaptado de O Estado em 30 de novembro de 2015. 

1. Analise as afirmativas de acordo com as ideias do texto e assinale a alternativa correta. 

Apesar de o vírus da imunodeficiência humana (HIV) ainda possuir altos índices de 

proliferação no país, podemos destacar alguns pontos positivos, como: 

 

I. Atualmente, existe a possibilidade de realização de testes rápidos para detecção da doença, 

proporcionando melhor qualidade de vida ao portador através de um tratamento precoce. 
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II. Há comportamentos humanos associados à doença, como discriminação de portadores e o 

pânico injustificado destes. 

III. O estudo da doença trouxe consigo descobertas de outras infecções e meios 

imunológicos, além de políticas governamentais lúcidas no Brasil. 

 

a) Apenas III está correta.    b) Apenas II e III estão corretas. 

c) Apenas I e II estão corretas.   d) I, II e III estão corretas. 

 

2. O tumor maligno desenvolvido no cidadão portador do vírus da imunodeficiência humana 

(HIV) mencionado no texto foi devido a: 

 

a) Maior propensão dos portadores de HIV desenvolverem linfomas, por causa da baixa 

imunidade ocasionada pela doença. 

b) Uma bactéria responsável pela formação de células muito pequenas no pulmão do 

portador, as quais às vezes se fundiam, formando o câncer. 

c) Hymenolepis nana, um parasita de rato, que teve um câncer e este se disseminou no 

portador, formando nódulos malignos e gânglios. 

d) Baixa imunidade que reforça doenças genéticas e hereditárias, combinado com um vírus 

que provocou a fusão das células em nódulos malignos. 

 

3. Em relação às funções sintáticas de sujeito e predicado e seus termos, assinale a opção 

CORRETA: 

 

a) A palavra “progresso” (linha 1) é o núcleo do sujeito da oração a que pertence, sendo, por 

isso, a palavra mais significativa desse termo. 

b) O sujeito do verbo “ficaram” (linha 3) é o termo “absolutas raridades” (linha 2/3), sendo 

seu núcleo “raridades”. 

c) O sujeito do verbo “existiam” (linha 7) é o termo “infecções” (linha 2). 

d) O sujeito do verbo “estavam” (linha 6) é o pronome relativo “que” (linha 6), o qual 

retoma o objeto direto da oração anterior. 

 

4. Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a opção CORRETA: 

 

a) A expressão “cujos” (linha 10) é um pronome relativo e refere-se a “imunidade 

celular” (linha 9). 

b) É proibido o uso de vírgula após a expressão “Até hoje” (linha 11), pois se trata de um 

advérbio usado como introdução da frase. 

c) A partícula “se” em “definiu-se” (linha 18) é um índice de indeterminação do sujeito, e, 

consequentemente, não tem função sintática. 

d) O verbo “pasmem” (linha 32) está na terceira pessoa do plural do tempo presente do 

modo indicativo. 

 

5. Assinale a alternativa em que ambas as palavras são acentuadas devido à mesma regra 

gramatical: 

a) Vírus (linha 1) – Espécie (linha 30). 

b) Imunodeficiência (linha 2) – Fotográfico (linha 5). 

c) Aí (linha 13) – Intermediário (linha 22). 

d) Cânceres (linha 14) – Pânico (linha 31). 
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6. Assinale a opção que indica reescrita do trecho abaixo totalmente correta gramaticalmente 

e que mantenha as ideias do texto: 

“Até aí, nada novo, é conhecida a propensão dos infectados a cânceres – mais a linfomas e a 

sarcoma de Kaposi, mas também a outros.”  

 

a) Nada de novo até aí, a propensão dos infectados a cânceres é conhecida (mais a 

linfomas e a sarcoma de Kaposi, mas também a outros). 

b) Nada de novo, até aí é conhecida a propensão dos infectados à câncer, mais a linfomas e a 

sarcoma de Kaposi, e também a outros. 

c) É conhecida a propensão dos infectados a cânceres – mais a linfomas e a sarcoma de 

Kaposi, mas a outros. Até aí, nada novo. 

d) Até aí nada novo, a propensão dos infectados a cânceres é conhecida, sendo mais a 

linfomas e a sarcoma de Kaposi, por conseguinte, também a outros. 

 

7. Na frase retirada do texto “As dimensões da variedade sexual humana nas nossas 

sociedades se revelaram.” apresenta exatamente um: 

a) Período composto formado por uma oração principal e uma subordinada. 

b) Período simples. 

c) Período composto formado por uma oração principal e uma oração coordenada. 

d) Período composto formado por duas orações coordenadas. 

 

8. Assinale a opção INCORRETA a respeito da pontuação do texto apresentado: 

 

a) Os travessões das linhas 5-6 poderiam ser corretamente substituídos por parênteses, sem 

alteração de sentido da frase. 

b) As vírgulas que isolam a expressão “na nossa opinião” são facultativas e poderiam ser 

suprimidas sem alteração de sentido da frase. 

c) Os dois pontos da linha 31 não poderiam ser corretamente substituídos por ponto e 

vírgula. 

d) Poderia ser acrescentada vírgula imediatamente após “Também” (linha 29), 

permanecendo a correção gramatical total da frase. 

 

9. Assinale a alternativa que contém a frase que está com a escrita totalmente CORRETA, 

ou seja, sem erros ortográficos (frases adaptadas de aids.gov.br, em 03/12/2015): 

 

a) A AIDS é o estágio mais avançado da doença o qual ataca o sistema imunologico. 

b) O vírus ataca as células de defesa do corpo – o organismo fica vulneravel à diversas 

doenças. 

c) Há alguns anos, receber o diagnóstico de AIDS era uma sentença de morte. 

d) Basta tomar os medicamentos e seguir corretamente às recomendações medicas. 

 

10. Julgue as proposições abaixo em relação ao texto e assinale a opção CORRETA: 

 

I. A palavra “gânglios” (linha 15) é acentuada devido à seguinte regra: acentuam-se todas as 

palavras proparoxítonas. 

II. A partícula “que” (linha 25) é um pronome relativo e exerce a função sintática de sujeito 

da oração a que pertence. 

III. Em “pergunta se” (linha 27), a partícula “se” é uma conjunção condicional e não tem 

função sintática. 
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a) Apenas I está correta.    b) Apenas II está correta. 

c) Apenas II e III estão corretas.   d) I, II e III estão corretas. 

11. Se Joelma investe R$ 2.000,00 a uma taxa de juros simples de 1/10 do valor, qual será o 

montante que ele receberá no final do investimento? 

 

a) R$ 200,00 

b) R$ 2.200,00 

c) R$ 100,00 

d) R$ 1.100,00 

 

12. Uma escola de artes marciais tem 300 alunos, desses apenas 60 mulheres. Qual a 

porcentagem de homens? 

 

a) 40% 

b) 80% 

c) 70% 

d) 50% 

 

13. Um motociclista pilota por uma hora e meia a uma velocidade média de 70km/h. 

Quantos quilômetros esse viajante andou? 

 

a) 95km 

b) 100km 

c) 105km 

d) 70km 

 

14. No Windows 7, os programas possuem as Jump Lists: listas que aparecem ao clicar com 

o botão direito sobre um programa. Qual dos itens abaixo não é listado em uma Jump List? 

 

a) Itens frequentes.     b) Atalho para abrir outro programa. 

c) Desafixar o programa da barra de tarefas.  d) Fechar a janela. 

 

15. Analise as informações abaixo a respeito do Outlook Express: 

 

I - É focado no usuário de sistema. 

II - Suporta os principais protocolos de e-mail, grupos de notícias e diretórios. 

III - É disponibilizado de forma gratuita junto à alguns dos produtos Microsoft. 

IV - Sua instalação só pode ser feita em algumas versões do Windows. 

V – É possível personalizar as mensagens eletrônicas com planos de fundo e outras imagens. 

 

Qual das alternativas abaixo apresenta todas as informações CORRETAS? 

 

a) I, II, III e IV. b) I, II, III e V . c) II, III, IV e V. d) I, III, IV e V. 

 
 

16. A empresa Massa Forte Ltda. foi a vencedora de uma licitação solicitada por um órgão 

público; entretanto, o serviço foi subcontratado e executado pela empresa ADF Construções 

Ltda. Tendo em vista as características presentes nos contratos administrativos, qual delas 

não foi obedecida nessa situação? 
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a) Natureza intuitu personae.   b) Onerosidade. 

c) Comutatividade.     d) Formalidade. 

 

17. Dentre os princípios gerais que regem os contratos administrativos, qual aquele que 

estabelece que a contratação deve favorecer e beneficiar o maior número possível de entes 

privados, evitando irregularidades formais e prejuízos em um determinado mercado? 

 

a) Princípio proporcionalidade.    b) Princípio da concorrência. 

c) Princípio da transparência.    d) Princípio da boa fé. 

 

18. "A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos." Tal 

afirmação vai ao encontro de qual princípio básico da Administração Pública? 

 

a) Princípio da Publicidade.    b) Princípio da Legalidade. 

c) Princípio da Eficiência.    d) Princípio da Moralidade. 

 

19. O regime especial visa disciplinar qual categoria de servidores? 

 

a) Temporários.  b) Autárquicos. c) Celetistas.  d) Estatutários. 

 

20. _____________ destina-se assegurar o bem estar geral, impedindo, através de ordens, 

proibições e apreensões, o exercício anti-social dos direitos individuais, o uso abusivo da 

propriedade, ou a prática de atividades prejudiciais à coletividade.  

 

a) Poder Militar. b) Poder de Polícia.     c) Poder Discricionário.   d) Poder Vinculado. 
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21.  Segundo a Lei Complementar 101/2000 a dívida consolidada de um ente da Federação 

ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida: 

a) Até o término dos dois subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e 

cinco por cento) no primeiro. 

b) Até o término dos dois subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 50% (vinte e 

cinco por cento) no primeiro. 

c) Até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% 

(vinte e cinco por cento) no primeiro. 

d) Até o término dos quatro subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 50% (vinte 

e cinco por cento) no primeiro. 

 

22. São características do Poder Constituinte Derivado, EXCETO: 

 

a) Reformador.  b) Decorrente.  c) Revisor.         d) Revolucionário. 

 

 

23. Marque a afirmação INCORRETA. Serão registrados em registro público: 

a) A interdição por incapacidade tão somente absoluta. 

b) A sentença declaratória de ausência e de morte presumida. 

c) Os nascimentos, casamentos e óbitos. 

d) A emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. 

 

24. É o instrumento processual adequado conferido ao Ministério Público para o exercício 

do controle popular sobre os atos dos poderes públicos, exigindo tanto a reparação do dano 

causado ao patrimônio público por ato de improbidade, quanto a aplicação das sanções do 

artigo 37, § 4°, da Constituição Federal, previstas ao agente público, em decorrência de sua 

conduta irregular. Trata-se do conceito de: 

 

a) Mandado de Segurança.     

b) Ação popular. 

c) Ação civil pública.      

d) Mandado de injunção. 

 

25. Analise as asserções a seguir: 

I- A ideia de representação é que responde pela origem e desenvolvimento do Poder 

Legislativo. 

II- Se formos buscar no recesso da história a explicação e os fundamentos do Poder 

Legislativo, poderíamos afirmar que todas as suas funções são funções de controle, pois ele 

se desenvolveu como órgão de representação proposto a controlar o poder do soberano. 

 

Essas afirmações: 

a) Ambas estão corretas.    b) Ambas estão incorretas. 

c) Somente a afirmação I está correta.  d) Somente a afirmação II está correta. 
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26. Ocorre quando determinada entidade política fica com o poder de decretar outros 

tributos, diferentes dos previstos. É o caso da União, que tem competência para decretar 

“outros impostos”, diferentes dos que constam na Constituição. Trata-se de: 

 

a) Competência Tributária Residual.                

b) Competência Tributária Comum. 

c) Competência Tributária Privativa.          

d) Competência Tributária Socioeconômica. 

 

27. Na estrutura do poder executivo federal, são exemplos de Ministérios de Infraestrutura, 

EXCETO: 

a) Ministério dos Transportes. 

b) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

c) Ministério das Comunicações. 

d) Ministério de Minas e Energia. 

 

28. A aprovação da súmula vinculante exige o voto de no mínimo quantos membros do 

Supremo Tribunal Federal? 

 

a) 7 votos favoráveis à proposta.    

b) 8 votos favoráveis à proposta. 

c) 10 votos favoráveis à proposta.    

d) 11 votos favoráveis à proposta. 

 

29. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da 

despesa será acompanhado de: 

I - Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e 

financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a 

lei de diretrizes orçamentárias. 

II - Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em 

vigor e nos três subsequentes. 

 

Essas afirmações: 

a) Ambas estão corretas.     

b) Ambas estão incorretas. 

c) Somente a afirmação I está correta.   

d) Somente a afirmação II está correta. 

 

30. Marque o item INCORRETO: 

a) Nos atos vinculados, como se afere a legalidade de todos os requisitos do ato, 

compete ao legislativo o controle integral. 

b) O mérito administrativo equivale a soma da conveniência ao lado da oportunidade. 

c) Nos atos vinculados, todos os elementos são previstos expressamente na lei, não 

admitindo margem de manobra ao agente. 

d) O motivo é a situação de fato ou de direito que origina ou autoriza a prática do ato.  
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31.  São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, 

sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Consideram-se móveis para 

os efeitos legais, EXCETO: 

 

a) Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. 

b) As energias que tenham valor econômico. 

c) Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. 

d) O direito à sucessão aberta. 

 

32. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 

administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 

 

 I - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. 

II - Negar publicidade aos atos oficiais. 

III - Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva 

permanecer em segredo. 

 

Estão CORRETOS os itens: 

a) I e II.  b) I e III.   c) II e III.                 d) I, II e III. 

 

33. Para o reconhecimento do Estado perfeito se faz necessário a presença de três elementos 

constitutivos. NÃO é um deles: 

a) Povo.  b) Território.           c) Liderança.                     d) Soberania. 

 

34. A expressão agentes públicos é utilizada em sentido amplo e genérico, Hely Lopes 

Meirelles, estabeleceu quatro espécies. Não incluindo: 

a) Os agentes honoríficos.     

b) Os agentes confiáveis. 

c) Os agentes políticos.     

d) Os agentes administrativos. 

 

35. Elegem-se pelo sistema proporcional, não incluindo: 

a) Deputados Estaduais.    

b) Deputados Distritais. 

c) Senadores.      

d) Vereadores. 

 

36. Esquematicamente, podemos dizer que as funções fundamentais do Poder Legislativo 

são entre outras, a de: 

 

I- Representação.  II- Legislação.   III- Constituinte. 

 

Estão CORRETOS os itens: 

a) I e II.  b) I e III.  c) II e III.  d) I, II e III. 
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37. É a medida cautelar que assegura futura "execução para entrega de coisa certa", e que 

consiste na apreensão de bem determinado, objeto do litígio, para lhe assegurar entrega, em 

bom estado, ao que vencer a demanda. Trata-se de: 

 

a) Sequestro.  b) Arresto.  c) Apreensão.  d) Busca. 

 

38. De acordo com a Lei Complementar 101/2000, considera-se obrigatória de caráter 

continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo 

normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior 

a: 

a) Dois exercícios.    b) Três exercícios. 

c) Quatro exercícios.    d) Cinco exercícios. 

 

39. A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de 

título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de 

determinado bem móvel. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá de 

plano a expedição do mandado de pagamento ou de entrega da coisa no prazo de quantos 

dias? 

 

a) 10 dias.   b) 15 dias.  c) 30 dias.  d) 45 dias. 

 

40. A validade do negócio jurídico requer: 

 

I - Objeto lícito, possível, determinado ou indeterminado. 

II - Agente capaz. 

III - Forma prescrita ou não defesa em lei. 

 

Estão CORRETOS os itens: 

a) I e II.  b) I e III.  c) II e III.  d) I, II e III. 

 
41. Com relação ao aviso prévio, NÃO podemos afirmar: 
 
a) A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários 

correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de 

serviço. 

b) O valor das horas extraordinárias habituais integra o aviso prévio indenizado. 

c) É indevido o aviso prévio na despedida indireta. 

d) A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os 

salários correspondentes ao prazo respectivo. 

 

42. A “exoneração de um ocupante de cargo em comissão” é um exemplo de que tipo de 

poderes administrativos? 

a) Poder Vinculado.     

b) Poder Discricionário. 

c) Poder Disciplinar.     

d) Poder Regulamentar. 
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43. NÃO é um dos instrumentos normativos que criam tributos: 

a) Portaria.  b) Lei ordinária. c) Medida provisória.    d) Lei complementar. 

 

44. Mesmo que seja emitida por um órgão coletivo, tem apenas uma manifestação de 

vontade. Estamos falando de que qual classificação dos atos administrativos? 

a) Complexos.  b) Objetivos.  c) Compostos.  d) Simples. 

 

45. A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

I - À definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao 

equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Territórios e dos Municípios. 

II - À preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional 

e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico 

propício à vida. 

III - Ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso 

racional de recursos ambientais. 

 

Estão CORRETOS os itens: 

a) I e II.   

b) I e III.   

c) II e III.   

d) I, II e III. 

 

46. Qual a pena para quem exportar para o exterior, peles e couros de anfíbios e répteis em 

bruto, sem a autorização da autoridade ambiental competente? 

a) Reclusão, de um a três anos, e multa. 

b) Detenção de seis meses a um ano, e multa. 

c) Reclusão de um ano a cinco anos. 

d) Detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas cumulativamente. 

 

47. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, dentre outros 

pelos seguintes princípios, EXCETO: 

a) Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 

b) Constituição de uma sociedade livre, justa e solidária. 

c) Independência nacional. 

d) Autodeterminação dos povos. 

 

48. Avalie os itens a seguir: 

I- A suspensão da exigibilidade do crédito tributário consiste na paralisação do curso do 

processo enquanto persistir a causa da suspensão. O prazo já percorrido permanece 

computado e após a solução da causa suspensiva continua do ponto onde parou. 

II- A extinção do crédito tributário consiste no desaparecimento da exigibilidade do crédito 

tributário motivado por qualquer ato jurídico ou fato jurídico que faça desaparecer a 

obrigação respectiva, desde que prevista em lei. 
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Essas afirmações: 

 

a) Ambas estão corretas.      

b) Ambas estão incorretas. 

c) Somente a afirmação I está correta.   

d) Somente a afirmação II está correta. 

 

49.  Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho deverá constar, obrigatoriamente, a 

importância da remuneração da hora suplementar, que será segundo a CLT, pelo menos: 

 

a) 15% superior à da hora normal.   

b) 20% superior à da hora normal. 

c) 30% superior à da hora normal.   

d) 35% superior à da hora normal. 

 

50. Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado 

terá direito a férias, em certa proporção. 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver 

tido de: 

 

a) 3 (três) a 5 (cinco) faltas. 

b) 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas. 

c) 8 (oito) a 12 (doze) faltas. 

d) 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas. 

 

 




