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SÃO PAULO TURISMO S.A. 
SELEÇÃO PÚBLICA – EDITAL 001/2010 

 
Cód. 02 – Advogado 

 
Leia atentamente o texto para responder às questões de números 01 a 04. 

 
O hábito de elogiar 

“Elogiar é admirar a capacidade do outro, o que o torna mais autoconfiante. 
Muita gente acha que os elogios estragam a pessoa. Essa é uma ilusão que leva ao individualismo e à solidão. O elogio 
ajuda o outro a se sentir admirado. 
Nos times de baixa performance, as pessoas não se elogiam porque pensam que, se o fizerem, vão encher a bola do 
outro e ele poderá ser mais valorizado e levar vantagem na hora de uma promoção. 
Na equipe de alta performance não há lugar para picuinhas. Todos sentem que estão crescendo independentemente do 
cargo que têm. Sabem que são importantes e têm prazer em mostrar potencial e capacidade. E em reconhecê-los nos 
outros. 
Elogiar é aplaudir. Os orientais dizem que, no aplauso, um é a mão direita e o outro é a mão esquerda. Aplaudir alguém 
é como abraçá-lo. O som das palmas é o som do encontro. Significa que um no palco e outro na plateia se abraçam, 
numa homenagem à capacidade e à competência. 
Quando você elogia, está aplaudindo. Está dizendo que encontrou no outro sua própria competência e capacidade. 
O agradecimento diz quanto a pessoa é importante, o aplauso mostra de quanto ela é capaz. 
O elogio muda totalmente a forma de as pessoas enxergarem o processo de aprendizado. Na educação, ao contrário do 
que sempre se pensou — que a única maneira de ajudar o aluno era criticá-lo —, viver censurando faz com que as 
pessoas vejam apenas o que falta, e não o que conseguiram obter. 
Todos temos o que aprimorar em nossa vida, mas certamente já conseguimos nossos milagres. Coloque sua atenção 
nas conquistas das pessoas e você lhes transmitirá mais confiança para que enfrentem os desafios. Em uma equipe em 
que as pessoas têm o foco na capacidade dos outros, todos se sentem mais confiantes em arriscar.” 

 
Trecho do livro Os Donos do Futuro de Roberto Shinyashiki 

 
1. Assinale a alternativa incorreta de acordo com o texto: 

 
A) A única maneira de ajudar alguém é criticá-lo. 
B) A pessoa se torna mais autoconfiante quando é elogiada. 
C) Elogiar é aplaudir; aplaudir é abraçar; é encontrar a sua competência e capacidade. 
D) Agradecer é reconhecer que a pessoa é importante. 

 
2. “Na equipe de alta performance não há lugar para picuinhas. Todos sentem que estão crescendo 

independentemente do cargo que têm. Sabem que são importantes e têm prazer em mostrar potencial e 
capacidade. E em reconhecê
 

-los nos outros.” 

As palavras grifadas no trecho acima são acentuadas por serem respectivamente: 
 
A) 3a

B) monossílaba tônica terminada em a; 3
 pessoa do singular do verbo haver; monossílaba terminada por em; paroxítona terminada em os. 

a

C) monossílaba tônica terminada em a; monossílaba tônica terminada por em; oxítona terminada em e. 
 pessoa do plural do verbo ter; oxítona terminada em e. 

D) 3a pessoa do singular do verbo haver; 3a

 
 pessoa do plural do verbo ter; oxítona terminada em e. 

3. No trecho, “... as pessoas não se elogiam porque pensam que, se o fizerem

 

, vão encher a bola do outro...”, indique 
o modo e o tempo do verbo grifado. 

A) Subjuntivo – Pretérito Imperfeito. 
B) Indicativo – Pretérito mais que perfeito. 
C) Indicativo – Pretérito Perfeito. 
D) Subjuntivo – Futuro.  
 

4. No período, “Os orientais dizem que, no aplauso, um é a mão direita e o outro

 

 é a mão esquerda.”, os vocábulos 
grifados são, respectivamente: 

A) artigo indefinido – pronome indefinido. 
B) numeral – pronome indefinido. 
C) pronome indefinido – pronome indefinido. 
D) artigo definido – pronome indefinido. 

 




http://www.slideshare.net/adrianacarrazoni/os-donos-do-futuro-roberto-shinyashiki�


 2 

5. Assinale a alternativa, cuja sequência enumera corretamente as frases: 
 

( 1 ) Concordância verbal correta. 
( 2 ) Concordância verbal incorreta. 
     
(    ) Qual de nós é capaz? 
(    ) Deu seis horas no relógio da sala. 
(    ) O pai ou o filho assumirá a direção da empresa. 
(    ) Não se devem poupar esforços para terminar o projeto. 
(    ) Faz dez anos todos esses fatos. 
 
A) 1 – 2 – 1 – 1 – 2. 
B) 1 – 2 – 2 – 2 – 1. 
C) 2 – 2 – 1 – 1 – 1. 
D) 2 – 1 – 1 – 1 – 1.  
 

6. Assinale a alternativa incorreta: 
 
A) É proibido a entrada de veículos. 
B) As sentinelas estão sempre alerta. 
C) Nunca pensei que aqueles sapatos custassem tão caro. 
D) Havia bastantes razões para eu comparecer à reunião.  
 

7. Assinale a alternativa correta: 
 
A) Ele namora com a prima de Evandro. 
B) Somos em vinte e cinco nesta repartição. 
C) Custa-me crer que Marina ainda volte. 
D) Entrou e saiu da sala. 
 

8. O uso do acento indicativo da crase está correto em: 
 
A) À vontade de minha avó era ir à Roma. 
B) Caminhava passo à passo, a procura de um lugar onde pudesse estar à vontade. 
C) Os marinheiros desceram à terra e voltaram à casa. 
D) Todos os dias ela se dirigia àquele lugar, pontualmente, às nove horas. 
 

9. Complete os espaços com a alternativa correta: 
 
– _________ você não veio? 
– Não vim ________ não quis, esta é a razão _______ não vim. 
– Pensei que pudesse falar o __________ da sua atitude. 
 
A) Por que – por que – porque – por quê. 
B) Porque – porque – porque – porque. 
C) Por que – porque – por que – porquê. 
D) Por que – porque – porque – porquê.  

 
10. Em qual alternativa o plural dos substantivos compostos estão corretos: 

 
A) alto-falantes – frutas-pães – sem-terras. 
B) boas-vidas – bel-prazeres – bem-bons. 
C) tiques-taques – salários-família – bate-bocas. 
D) abaixo-assinados – carro-fortes – escolas-modelo. 

 
11. Um advogado recebeu uma certa quantia de indenização para seu cliente fruto de uma ação ganha na justiça. 

Recebeu 20% de honorário, quantia essa que aplicou por 18 meses a juros simples de 17,4% ao ano, recebendo 
no final desse período o montante de R$ 46.909,20. O valor total da indenização ganha foi de: 

 
A) R$ 168.000,00. 
B) R$ 185.600,00. 
C) R$ 192.500,00. 
D) R$ 186.000,00. 
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12. Uma herança de R$ 491.040,00 foi repartida em 3 partes inversamente proporcional a 2, 3 e 5. O herdeiro que 
recebeu a maior parte recebeu R$ __________ a menos que a soma das quantias recebidas pelos outros 2 
herdeiros. 

 
A) 18.450,00 
B) 15.480,00 
C) 15.840,00 
D) 14.850,00 

 
13. Um advogado estudou 1/4 de uma apostila de Direito Penal em 3 horas e meia, estudando uma média de 2 páginas 

a cada 10 minutos. Para vencer o restante da apostila passou a estudar 4 páginas a cada 10 minutos, terminando 
seu estudo após: 

 
A) 5 horas e 10 minutos. 
B) 5 horas e 15 minutos. 
C) 6 horas e 5 minutos. 
D) 10 horas e 30 minutos. 

 
14. Um advogado recebeu de seu cliente o valor de R$ 1.010,00 em 28 cédulas de R$ 50,00 e R$ 20,00. Com as 

cédulas de R$ 50,00 pagou a mensalidade do cursinho de seu filho que custa: 
 

A) R$ 650,00. 
B) R$ 700,00. 
C) R$ 800,00. 
D) R$ 750,00. 

 
15. Dos colegas de turma do advogado Haroldo: 

 
− 21 fizeram especialização em Direito do Trabalho; 
− 24 em Direito Penal; 
− 26 em Direito Civil; 
− 7 em Direito do Trabalho e Direito Civil; 
− 6 em Direito do Trabalho e Direito Penal; 
− 7 em Direito Civil e Direito Penal; 
− 4 em Direito Civil, Direito Penal e Direito do Trabalho; 
− 9 fizeram apenas especialização em Direito Ambiental. 
 
Ao acaso foi sorteado um desses advogados e a probabilidade de ele ter feito duas especializações é de: 
 
A) 15%. 
B) 10,5%. 
C) 12,5%. 
D) 18%. 

 
16. Quatro amigas, advogadas, Ana, Bárbara, Celina e Dirce obtiveram as quatro primeiras classificações em um 

processo seletivo para estagiário num escritório de advocacia composto por 3 sócios. Os sócios ao comunicarem a 
classificação final anunciaram duas colocações sendo uma verdadeira e uma falsa. 
 
− O 1º sócio anunciou: Celina foi a segunda colocada e Dirce foi a quarta. 
− O 2º sócio anunciou: Ana foi a primeira colocada e Bárbara a segunda. 
− O 3º sócio anunciou: Ana foi a segunda colocada e Dirce foi a terceira. 
 
Se não houve empate a ordem de classificação (da 1ª à 4ª) foi respectivamente: 
 
A) Ana, Dirce, Bárbara e Celina. 
B) Ana, Celina, Dirce e Bárbara. 
C) Bárbara, Ana, Dirce e Celina. 
D) Dirce, Bárbara, Celina e Ana. 
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17. Quatro amigos (João, Julio, Luiz e Henrique); com idades diferentes (35 anos, 32 anos, 28 anos e 25 anos); com 
profissões diferentes (professor, advogado, analista judiciário e engenheiro) contribuem com quantias diferentes 
(R$ 250,00, R$ 280,00, R$ 330,00 e R$ 350,00) para comprar um presente para um colega de trabalho. 

 
− João que não é engenheiro nem advogado contribuiu com R$ 250,00. 
− Henrique, que é analista judiciário é o mais novo de todos. 
− Julio é o mais velho dos quatro, não é engenheiro e contribuiu com mais de R$ 300,00. 
− Luiz, que contribuiu com a maior quantia tem 32 anos. 
 
Diante dessas afirmações é incorreto afirmar que: 

 
A) João tem 28 anos. 
B) Henrique contribuiu com mais de R$ 250,00. 
C) Julio é advogado. 
D) Luiz é professor. 

 
18. Observe a figura formada pela construção lógica das letras: 
 

 
 

Completa a faixa: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Nos dois primeiros triângulos os números colocados obedecem a um critério. “Para que esse critério seja mantido 
no 3º triângulo no lugar da “?”, deve-se colocar o número: 
 
 

 
A) 58. 
B) 72. 
C) 60. 
D) 56. 
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20. Para resolver o sodoku usa-se o raciocínio lógico com as seguintes regras: as linhas, as colunas e as grades 
devem ser preenchidas com números que não se repetem. Resolva o sodoku abaixo usando os números de 1 a 6 e 
obedecendo às regras acima citadas. 
 
A soma dos números que preenchem corretamente as 

casas em destaque  é: 
 

A) 7. 
B) 9. 
C) 10. 
D) 8. 

 
 

21. Se você estiver abrindo um documento do Word 2003 basicamente para lê-lo, sua experiência será otimizada com 
o modo de exibição de layout de leitura, que oculta todas as barras de ferramentas, exceto as de Layout de Leitura 
e Revisão
 

. Esse modo de exibição oferece muitas opções. Podemos citar as de: 

• Folhear documento. 
• Ir para determinada tela. 
• Ir para seções do documento.  
• Revisar o documento. 
• Adicionar comentários. 
• Pesquisar ou traduzir uma palavra. 
• Localizar mais informações. 
• Ajustar o modo de exibição do documento. 
 

 São pertinentes: 
 

A) apenas cinco itens. 
B) apenas seis itens. 
C) apenas sete itens. 
D) todos os itens. 
 

22. Podemos afirmar que dentre os seguintes recursos do Excel 2003: 
 
1 - Criar Lista. 
2 - Proteger. 
3 - Filtrar. 
4 - Formulário. 
5 - Compartilhar Pasta de Trabalho. 
6 - Classificar. 

 
 Fazem parte do menu Dados
 

 os itens: 

A) 1, 2, 4, 5 e 6, apenas. 
B) 1, 3, 4 e 6, apenas. 
C) 2, 3, 5 e 6, apenas. 
D) 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
 

23. As figuras representam botões da janela do PowerPoint 2003 e executam os comandos respectivos de: 
 
(  ) Slide de Resumo. 
(  ) Anotações do Apresentador. 
(  ) Ocultar Slide. 
(  ) Testar Intervalos. 
 

 Preenchendo os parênteses com o número correspondente na figura, a sequência correta é: 
 

A) 4, 3, 2, 1. 
B) 1, 2, 3, 4. 
C) 3, 4, 1, 2. 
D) 2, 1, 4, 3. 
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24. Sobre a navegação na Web através do Internet Explorer podemos afirmar. 
 
1 - A caixa de pesquisa do aplicativo permite que você adicione vários provedores de pesquisa e alterne entre eles 

para aprimorar os resultados da pesquisa.  
2 - Clicando no botão Ferramentas e, em seguida, em Reabrir Última Sessão de Navegação

 

 todas as páginas da 
Web que estavam abertas quando o Internet Explorer foi fechado da última vez, serão abertas em novas guias. 

Sobre as afirmações podemos concluir que: 
 
A) somente a primeira está correta. 
B) somente a segunda está correta. 
C) ambas estão corretas. 
D) ambas estão incorretas. 
 

25. As mensagens eletrônicas são utilizadas em larga escala tanto para comunicações de negócios como para 
comunicações pessoais. Entretanto, alguns inconvenientes devem merecer atenção do usuário para manter a caixa 
de entrada de maneira organizada e funcional. Assinale a alternativa que está incorreta
 

. 

A) É possível que você receba lixo eletrônico (geralmente denominado spam) na sua caixa de entrada que pode 
incluir anúncios, esquemas fraudulentos, pornografia ou ofertas legítimas.  

B) A maioria dos programas de email e dos serviços de email baseados na Web incluem filtro de lixo eletrônico, 
também chamado de filtro de spam que analisa o conteúdo das mensagens recebidas e move as suspeitas 
para uma pasta de lixo eletrônico especial, onde é possível verificá-las ou excluí-las a qualquer momento.  

C) Se uma mensagem de lixo eletrônico burlar o filtro e for para a sua caixa de entrada, a maioria dos programas 
de email permitirá que você especifique que futuras mensagens enviadas por aquele remetente sejam 
automaticamente movidas para a pasta de lixo eletrônico. 

D) Se chegarem muitas mensagens de spam que você considera de conteúdo impróprio ou fraudulento responda 
a todas categoricamente com objeção, que será prontamente atendido. 

 
26. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, é incorreto afirmar que: 

 
A) no direito brasileiro, a distinção entre direitos e garantias fundamentais remonta a Rui Barbosa. 
B) em regra, as normas que consubstanciam os direitos fundamentais democráticos e individuais são de eficácia e 

aplicabilidade contida. 
C) as clássicas garantias são também direitos, segundo Canotilho. 
D) devem observância ao princípio da relatividade ou convivência das liberdades públicas. 

 
27. O Supremo Tribunal Federal afirmou o conceito de “meio ambiente como patrimônio público”, logo: 

 
I - Há necessidade de prevenir a ocorrência de empreendimentos e atividades lesivas ao meio ambiente. 
II - A proteção ao meio ambiente deve conciliar as noções do Direito Constitucional e do Direito Internacional. 
III - Como direito fundamental de segunda geração, deve-se evitar o prejuízo da coletividade em face de uma 

afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 
IV - O texto constitucional afirma ser o meio ambiente bem de uso comum do povo, possuindo um regime jurídico 

especial que exorbita o Direito Comum. 
 
 Estão corretas as afirmações: 
 

A) I e IV, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 
 

28. A respeito do Mandado de Segurança, é incorreto afirmar que: 
 

A) as liminares, cujo objeto seja idêntico, poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do 
Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido 
original . 

B) considera-se autoridade coatora a que praticou o ato ou aquela de quem emanou a ordem. 
C) cabe Mandado de Segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou 

empresa pública. 
D) apenas a decisão denegatória com análise do mérito, poderá ser objeto de nova ação ordinária própria 

(Súmula 304 do STF). 
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29. Assinale a letra (V) verdadeiro ou (F) falso nas afirmações abaixo. 
 
(    ) Os poderes administrativos se equiparam aos poderes políticos, porque compõem a estrutura do Estado e 

integram a organização constitucional. 
(    ) O princípio da legalidade impõe que o agente público observe, fielmente, todos os requisitos expressos na lei 

como da essência do ato vinculado. 
(    ) O poder disciplinar é correlato com o poder hierárquico, mas com ele não se confunde. 
(    ) É ilegal o exercício do poder de polícia para demolir construções irregulares decorrentes de invasão de área 

non aedificandi. 
 

A) V / F / F / F. 
B) F / V / F / V. 
C) F / V / V / F. 
D) F / F / V / F. 
 

30. O Supremo Tribunal Federal se posicionou pela impenhorabilidade dos bens pertencentes à Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos - ECT (RE 220.906), porque: 

 
A) o serviço postal é serviço público, então é constitucional a disposição de impenhorabilidade de seus bens. 
B) o artigo 173, §1º, inciso II, da Constituição Federal estabelece a equiparação entre empresas públicas e 

sociedades de economia mista ao regime jurídico das empresas privadas. 
C) todas as empresas prestadoras de serviço exclusivamente federal são beneficiárias do mesmo privilégio. 
D) se trata de atividade econômica exercida em forma de monopólio. 

 
31. São consideradas características das Autarquias, exceto: 

 
A) sujeição a controle ou tutela. 
B) capacidade de autodeterminação. 
C) personalidade jurídica pública. 
D) criação por autorização legislativa. 
 

32. Ato administrativo unilateral e discricionário, pelo qual a Administração consente, a título precário, que o particular 
se utilize de bem público com exclusividade: 

 
A) permissão de uso. 
B) cessão de uso. 
C) consórcio público. 
D) autorização de uso. 
 

33. Analise as proposições e assinale a alternativa errada. 
 

A) A forma do ato administrativo constitui requisito vinculado e imprescindível à sua perfeição. 
B) As cláusulas exorbitantes do contrato administrativo decorrem do princípio da supremacia do interesse público. 
C) No trato jurídico, a palavra administração traz em si conceito semelhante ao de propriedade. 
D) O artigo 37, §6º, da Constituição compreende duas regras: a da responsabilidade objetiva do Estado e a da 

responsabilidade subjetiva do agente público. 
 

34. Acerca do instituto licitação, considere as seguintes afirmações: 
 

I - A modalidade pregão é regida, preponderantemente, pelo princípio da formalidade. 
II - As micro e pequenas empresas gozam do privilégio de participar das licitações apresentando certidões 

negativas. 
III - O sistema de registro de preços pode ser utilizado na contratação de serviços de natureza continuada. 
IV - A inversão das fases - primeiro se classifica o licitante, para depois habilitá-lo -, pode ser adotada para 

qualquer modalidade licitatória. 
 
 Estão corretas as afirmações: 
 

A) III e IV, apenas. 
B) I e II, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 
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35. Complete as lacunas: “O contrato em que uma das partes recebe de outra uma coisa móvel, obrigando-se a 
guardá-la temporariamente para ser restituída no futuro, denomina-se _______________ ; por sua vez, recebe o 
nome de ______________ aquele em que uma das partes obriga-se a realizar trabalho para outra, sem 
subordinação, com ou sem fornecimento de material, mediante pagamento de remuneração global ou proporcional 
ao serviço feito”. 

 
A) depósito – empreitada.  
B) mútuo – empreitada. 
C) mandato – locação de serviço. 
D) depósito – locação de serviço. 
 

36. Os magistrados da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso entenderam, em uma relação 
contratual, que o primeiro descumpridor deve arcar com a multa em decorrência dos seguintes fundamentos, 
exceto: 

 
A) se tratava de contrato de exclusividade entre contratante e contratada. 
B) o contrato firmado seria bilateral sinalagmático, em que ambos os contratantes assumem obrigações. 
C) a contratante que se mantém inadimplente quanto as suas obrigações não tem o direito de exigir cumprimento 

da outra parte. 
D) é preciso verificar quem praticou o primeiro ato a ensejar o rompimento unilateral da relação jurídica. 
 

37. Analise as proposições e assinale a alternativa errada. 
 

A) O dano decorrente da atividade de risco recairá, sempre, ou no seu causador, ou na vítima, sendo forçoso 
reconhecer ser injusto que a prejudicada seja aquela que não teve como evitá-lo. 

B) Quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 
direitos de outrem, a obrigação de indenizar depende de culpa. 

C) A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do 
fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. 

D) Na teoria da culpa o dever de indenizar está atrelado à prova da culpa do agente ofensor na prática do ato que 
gerou o evento lesivo. 

 
38. Segundo o artigo 2º do Código de Processo Civil, “Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte 

ou o interessado a requerer, nos casos e forma legais”. O princípio que norteia referido dispositivo é: 
 

A) o princípio da inércia. 
B) o princípio da oficialidade. 
C) o princípio do formalismo. 
D) o princípio da imparcialidade. 
 

39. São modalidades de intervenção de terceiros do tipo forçada, exceto: 
 

A) denunciação à lide. 
B) chamamento ao processo. 
C) oposição. 
D) nomeação à autoria. 
 

40. A contestação escrita deve ser apresentada, como regra, sendo admitida a forma oral na seguinte hipótese: 
 

A) abertura da audiência de tentativa de conciliação, nos ritos sumário e sumaríssimo. 
B) após a audiência de tentativa de conciliação, nos ritos sumário e sumaríssimo. 
C) após a audiência de tentativa de conciliação, no rito sumário, se a proposta de acordo não se mostrar exitosa. 
D) abertura da audiência de tentativa de conciliação, no rito sumário. 
 

41. Complete as lacunas: “Havia uma distinção histórica que vem de antes de João Monteiro que a consagrou, 
apontando que a _______________ é ato que determina impositivamente a prática de alguma conduta futura, e a 
______________ é a comunicação da ocorrência de um ato processual passado. Entretanto, é pela 
______________ válida que se completa a relação processual”. 

 
A) notificação – citação – intimação 
B) intimação – notificação – citação 
C) notificação – intimação – citação 
D) intimação – citação – notificação 
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42. Considere as seguintes afirmações: 
 

I - A Repercussão Geral tem natureza de requisito de admissibilidade de todos os Recursos Extraordinários. 
II - Os recursos para os Tribunais Superiores possuem os mesmos requisitos de admissibilidade da ação. 
III - O juízo de admissibilidade positivo, aquele que o juiz conhece do recurso, é uma decisão declaratória com 

eficácia retroativa. 
IV - O conteúdo do juízo de admissibilidade pode ser classificado em dois grupos, correspondentes aos ‘requisitos 

intrínsecos’, concernentes ao modo de exercício de direito de recorrer, e aos ‘requisitos extrínsecos’, relativos à 
existência do direito de recorrer. 

 
 Estão corretas as afirmações: 
 

A) II, III e IV, apenas. 
B) II e IV, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
 

43. São acumuláveis os seguintes benefícios previdenciários, exceto: 
 

A) pensão por morte de trabalhador rural aposentado com aposentadoria urbana por idade. 
B) auxílio-acidente com a aposentadoria especial, mesmo que seja para fins de cálculo do salário-de-contribuição, 

com vistas à futura aposentação. 
C) não há impedimento para acumulação de benefícios do regime próprio (estatutário) com o regime geral da 

previdência social (celetista, autônomo). 
D) é possível acumular mais de uma pensão por morte quando uma for proveniente de falecimento de cônjuge ou 

companheiro e a outra de falecimento de filho (desde que provada a dependência econômica). 
 

44. O empregado: 
 

A) é a pessoa física ou jurídica que presta pessoalmente a outrem serviços não eventuais, subordinados e 
assalariados. 

B) mantém com o empregador vínculo de natureza contratual, exceto quando o ato que lhe deu origem nada 
tenha ajustado. 

C) se diferencia do trabalhador autônomo pelo elemento subordinação. 
D) não é favorecido pelo princípio da continuidade da relação de emprego. 
 

45. Incorreto afirmar, sobre a licença maternidade que: 
 

A) em 2008, a lei que criou o Programa Empresa Cidadã previu referido benefício, no montante de 180 dias, para 
todas as funcionárias. 

B) sua concessão pelo período de 180 dias, já vinha sendo aplicada em algumas cidades e estados, por 
legislação própria, antes da Lei nº 11.770/08. 

C) no período de sua prorrogação, a empregada não poderá exercer qualquer atividade remunerada. 
D) se estende às mães adotivas. 
 

46. As questões referentes a trabalhadores autônomos: 
 

A) devem ser resolvidas por arbitragem. 
B) são da competência da Justiça do Trabalho. 
C) excluem-se da competência da Justiça Comum. 
D) excluem-se da competência da Justiça do Trabalho. 
 

47. Considere as seguintes afirmações: 
 

I - Exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. 
II - Alistamento ou transferência eleitoral, até dois dias. 
III - Gala, por até três dias. 
IV - Representante sindical eleito. 

 
 Enumeram hipóteses de interrupção do contrato de trabalho as afirmações: 
 

A) II, III e IV, apenas. 
B) I, II e III, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) II e IV, apenas. 
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48. Assinale a alternativa incorreta. 
 

A) a Constituição Federal é a fonte formal maior do Direito Tributário. 
B) as fontes secundárias são de menor importância, porque têm por função viabilizar os comandos das fontes 

principais ou primárias. 
C) ao se deparar com o tema da classificação dos tributos, o Supremo Tribunal Federal tem adotado a teoria da 

quadripartição. 
D) o tributo caracteriza-se pela compulsoriedade, pelo pagamento em dinheiro ou valor equivalente, pelo seu 

caráter não punitivo, pela previsão legal e pela sua cobrança vinculada, sem margem de discricionariedade. 
 

49. Quando o processo de produção e formação da lei houver observado as diretrizes e os requisitos procedimentais 
previstos na Constituição Federal e seu conteúdo não agredi-la, pode afirmar que a legislação tributária é: 

 
A) vigente. 
B) eficaz. 
C) perfeita. 
D) válida. 
 

50. Assinale a alternativa que não indica uma limitação da competência tributária, nos termos da Constituição Federal. 
 

A) liberdade de tráfego. 
B) anterioridade. 
C) confisco. 
D) imunidades recíprocas. 
   

 







