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DIREITO
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INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO

 O caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, 10 questões de conhecimentos 
gerais e 30 específicas, numeradas de 1 (um) a 40 (quarenta). Confira-o, se ele não estiver 
completo, chame o fiscal.

 Verifique seus dados no cartão de respostas e assine no espaço indicado.
 Para evitar possíveis enganos no preenchimento do cartão de respostas oficial, primeiramente 

anote  no  caderno  de  provas  as  alternativas  corretas  para,  somente  então,  proceder  ao 
preenchimento definitivo. Observe atentamente as instruções de preenchimento.

 Somente serão consideradas as questões respondidas no cartão de respostas que deverá ser 
preenchido com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

 Durante  a  prova,  não  é  permitida  a  comunicação  entre  candidatos  nem  a  utilização  de 
calculadoras, dicionários, telefone celular e de outros recursos didáticos e/ou eletrônicos, bem 
como portar armas de qualquer tipo.

IMPORTANTE

 O CARTÃO DE RESPOSTAS NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO. Portanto, somente marque a 
resposta quando você tiver certeza de que ela é a correta.

 O cartão de respostas não pode ser rasurado sob pena de anulação das respostas.
 Você deve marcar uma e apenas uma letra em cada questão objetiva no cartão de respostas. 

Devendo as demais letras ficar sem marcação.
 Não é permitido usar qualquer outro material  estranho ao caderno de prova, mesmo para 

rascunho.
 Você dispõe de até 4 (quatro)  horas para concluir  a prova,  incluindo o preenchimento do 

cartão de respostas.
 Você somente poderá se retirar da sala de prova objetiva 2 (duas) horas após o início da 

mesma.
 Ao finalizar a prova,  você deverá devolver ao fiscal este caderno de prova e o cartão de 

respostas  devidamente  assinado,  sob  pena  de  caracterização  de  sua  desistência  no 
Concurso.

 Não se esqueça de assinar a lista de presença.
 Os três  últimos  candidatos  deverão  entregar  a  respectiva  prova  e  cartão de  respostas  e 

retirar-se da sala simultaneamente.
 O gabarito das provas objetivas desse concurso será divulgado a partir das 19 horas de hoje, 

conforme prevê o edital.
 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense deseja-lhe BOA PROVA.



Leia o texto a seguir para responder as questões 1 e 2:

TEXTO 01
É proibido proibir

Quer dizer então que só Caetano Veloso tem o direito de dizer o que quiser sem 
pedir permissão?
"Eu digo não ao não. Eu digo. É proibido proibir. É proibido proibir. É proibido proibir. 
É  proibido  proibir.”  As  repetições não  são minhas.  São  de  Caetano  Veloso,  em 
música-hino contra a censura e a ditadura, em 1968. Franzino e rebelde, ele reagia 
às  vaias  no  festival  gritando:  “Os  jovens  não  entendem  nada.  Querem  matar 
amanhã o velhote inimigo que morreu ontem”.
Caetano hoje é a favor – com Chico Buarque, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Milton 
Nascimento, Djavan e Roberto Carlos – de proibir biografias sem autorização prévia 
dos biografados ou de seus herdeiros. Essa aliança entre a Tropicália e a Jovem 
Guarda quer liberar só as biografias chapa-branca. Nossa “intelligentsia” musical é 
formada por mitos enrugados e calejados por seus atos e desatinos. São músicos 
brilhantes, mas péssimos legisladores.
Claro que Caetano tem o direito de mudar de campo e querer proibir. A idade mudou 
e, com ela, a cor dos cabelos. Aumentou o tamanho da sunga e a conta no banco. 
Anda com lenço e documento. Pode mudar o pensamento. Por que não? Não seria 
o primeiro. Quem não se lembra da admiração tardia de Gláuber Rocha por Golbery 
do Couto e Silva? Depois do exílio, em 1974, antes de voltar ao Brasil,  Gláuber  
disse achar Golbery “um gênio”. Pagou por isso.
Caetano só precisa sair  do  armário.  Abraçado a Renan Calheiros e aos podres 
poderes do reacionarismo – hoje travestidos, na América Latina, de defensores do 
povo. Na Venezuela, na Argentina, no Equador, na Bolívia, o movimento é o mesmo 
de nossos compositores no Olimpo. A liberdade de expressão é relativa e tem de 
ser monitorada e pré-censurada.

(AQUINO, Ruth de. Época, 11/10/2013. Disponível em: 
<http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ruth-de-aquino/noticia/2013/10/e-proibido-bproibirb.html>)

1) Assinale a alternativa que contém uma  afirmativa falsa a respeito do que se pode 
inferir com base na leitura do TEXTO 1:

A) O título do artigo remete à letra de uma música de Caetano Veloso, na qual ele 
protestava contra o regime político vigente no Brasil na década de 1960.

B) O artigo realça a coerência entre a opinião expressa hoje por Caetano Veloso e o 
seu posicionamento na época da ditadura no que tange à liberdade de expressão.

C) O texto compara o Caetano Veloso de hoje ao Caetano Veloso da década de 1960, 
levando em conta mudanças relativas à sua aparência física, situação financeira e 
posicionamento ideológico.

D) A expressão “compositores no Olimpo” retoma a expressão “‘intelligentsia’ musical” 
presente no primeiro parágrafo.

E) Ruth de Aquino utiliza, no seu artigo, palavras do próprio Caetano Veloso para se 
contrapor à posição hoje assumida por ele em relação à liberdade de expressão. 

2) Assinale a alternativa em que a mudança sugerida acarreta alteração de sentido:
A) Claro que Caetano tem o direito de mudar de campo e querer proibir.

É certo que Caetano tem o direito de mudar de campo e querer proibir.
B) Caetano só precisa sair do armário.

Caetano somente precisa sair do armário.



C) Caetano  só precisa  sair  do armário.  Abraçado a Renan Calheiros  e  aos podres 
poderes do reacionarismo – hoje travestidos, na América Latina, de defensores do 
povo.
Caetano só precisa sair  do  armário.  Abraçado a Renan Calheiros e aos podres 
poderes do reacionarismo – hoje travestidos de defensores do povo na América 
Latina.

D) Caetano hoje é a favor – com Chico Buarque, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Milton 
Nascimento, Djavan e Roberto Carlos – de proibir biografias sem autorização prévia 
dos biografados ou de seus herdeiros. 
Caetano hoje é a favor – com Chico Buarque, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Milton 
Nascimento,  Djavan  e  Roberto  Carlos  –  de  proibir  biografias  sem  autorização 
anterior dos biografados ou de seus herdeiros.

E) Depois do exílio, em 1974, antes de voltar ao Brasil, Gláuber disse achar Golbery 
“um gênio”.
Em 1974, depois do exílio, antes de voltar ao Brasil, Gláuber disse achar Golbery 
“um gênio”.

3) Os trechos abaixo  foram adaptados de um documento  de consulta  elaborado pelo 
Fórum Nacional de Educação, denominado Educação Brasileira: indicadores e desafios. 
Leia os trechos e assinale aquele em que se obedece à regência e à concordância de 
acordo com o que determina a norma padrão:

A) Portanto,  ainda  existe  uma  grande  quantidade  de  crianças  e  jovens  a  ser 
incorporada ao processo educacional  brasileiro.  Esse é o grande desafio que se 
relaciona diretamente com o financiamento da educação, pois cada nova matrícula 
exige ações em cascata, tanto em despesas de pessoal como em outros custeios e 
investimento. Novos professores e técnicos precisam ser contratados; elevam-se as 
despesas com água, luz, limpeza, vigilância, material de consumo, alimentos etc.,  
que são as despesas de outros custeios; e eleva-se a necessidade de expansão 
física e a compra de novos equipamentos, que são os recursos de investimentos.

B) A educação  nacional,  organizada  em dois  níveis  (básica  e  superior),  apresenta 
formatos  organizativos  diferenciados,  definido  pela  legislação  como  modalidades 
educativas. A LDB define como modalidades: a) educação de jovens e adultos (EJA), 
aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental 
e médio na idade própria (art. 38); b) educação profissional e tecnológica, que se 
integra  aos  diferentes  níveis  e  modalidades  de  educação  e  as  dimensões  do 
trabalho,  da  ciência  e  da  tecnologia  (art.  39);  e,  c)  educação  especial,  aos 
educandos  com  deficiência  ou  superdotação,  devendo  ser  ofertada, 
preferencialmente, na rede regular de ensino (art. 58).

C) Além dessas modalidades, outros formatos organizativos da educação e do ensino 
foram implementados pelos governos, articulados as políticas de ação afirmativa e 
inclusão,  na  perspectiva  do  combate  à  desigualdades  sociais  e  regionais,  da 
eliminação  de  preconceitos  de  origem,  raça,  gênero,  idade  e  outras  formas  de 
discriminação  e,  ao  mesmo  tempo,  fomentando  a  igualdade  de  acesso  e 
permanência, respeitando às especificidades regionais e à diversidade sociocultural 
e ambiental. 



D) Ao  abordar  alguns  indicadores  sobre  a  educação  no  Brasil,  uma  análise 
pormenorizada da situação implica na agregação de indicadores regionais, estaduais 
e municipais, que permita um refinamento analítico. Em que pese os limites desta 
análise, buscam-se fornecer alguns elementos para a problematização dos principais 
desafios da educação básica e superior. A discussão nacional requer, portanto, o 
estabelecimento de políticas, estratégias e ações, que contribuam sobre a melhoria 
da educação, articulando níveis, etapas e modalidades educacionais. 

E) Para identificar a demanda por educação básica e superior, precisamos considerar a 
relação  entre  número  de  crianças  e  jovens,  nas  idades  próprias,  e  sua 
correspondência à cada nível/etapa educacional (Tabela 2). No caso da educação de 
0 a 3 anos de idade, correspondente a creche, a ampliação de vagas deverá resultar 
da demanda das famílias e da sociedade civil organizadas. Portanto, o atendimento 
de 0 a 3 anos de idade constitui um direito da criança e das famílias, porém, não se 
insere no âmbito da educação obrigatória.

4) Questão 4 – Leia as duas charges abaixo e assinale a alternativa correta a respeito 
delas:

Charge 01

Charge 02
A) A fala do filho, na charge 1, representa uma resposta às observações de seu pai, 

produzida com base na única interpretação possível de sua fala.
B) Fica implícita, tanto na primeira quanto na segunda charge, a ocorrência de uma 

mudança, ao longo do tempo, no que diz respeito à maneira como a família vê a 
escola e suas demandas e se relaciona com ela.



C) Na  charge  2,  a  postura  das  duas  crianças  retratadas  não  contribui  para  a 
compreensão da mensagem implícita no texto.

D) Na charge 2, o único recurso para representar a passagem do tempo corresponde à 
impressão do ano no topo dos dois quadros que a compõem.

E) Na segunda charge, o pronome ESSE poderia ser utilizado em lugar do pronome 
ESTE para se referir às mesmas notas.

5) As alternativas abaixo foram adaptadas da Introdução dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio. Dentre as alternativas abaixo, escolha aquela que não 
apresenta inadequação com relação ao uso da pontuação e da acentuação, tendo em 
vista o novo acordo ortográfico:

A) A nova sociedade, decorrente da revolução tecnológica e seus desdobramentos na 
produção e na área da informação apresenta características possíveis de assegurar 
à educação uma autonomia ainda não alcançada. Isto ocorre, na medida em que o 
desenvolvimento  das  competências  cognitivas  e  culturais  exigidas  para  o  pleno 
desenvolvimento  humano  passa  a  coincidir  com o  que  se  espera  na  esfera  da 
produção. 

B) Em  contrapartida,  é  importante  compreender  que  a  aproximação  entre  as 
competências desejáveis em cada uma das dimensões sociais,  não garante uma 
homogeneização  das  oportunidades  sociais.  Há  que  considerar  a  redução  dos 
espaços  para  os  que  vão  trabalhar  em  atividades  simbólicas,  em  que  o 
conhecimento é o instrumento principal, os que vão continuar atuando em atividades 
tradicionais e, o mais grave, os que se vêem excluídos.

C) A expansão da economia pautada no conhecimento caracteriza-se também por fatos 
sociais  que comprometem os processos de solidariedade e coesão social,  quais 
sejam a exclusão e a segmentação com todas as conseqüências hoje presentes: o 
desemprego, a pobreza, a violência, a intolerância.

D) Um outro dado a considerar diz respeito à necessidade do desenvolvimento das 
competências  básicas,  tanto  para  o  exercício  da  cidadania  quanto  para  o 
desempenho de atividades profissionais.  A garantia de que todos desenvolvam e 
ampliem  suas  capacidades,  é  indispensável  para  se  combater  a  dualização  da 
sociedade que gera desigualdades cada vez maiores.

E) A centralidade do conhecimento nos processos de produção e organização da vida 
social rompe com o paradigma segundo o qual a educação seria um instrumento de 
“conformação” do futuro profissional ao mundo do trabalho. Disciplina, obediência, 
respeito restrito às regras estabelecidas, condições até então necessárias para a 
inclusão  social,  via  profissionalização,  perdem  a  relevância,  face  às  novas 
exigências colocadas pelo desenvolvimento tecnológico e social.

6) Assinale a alternativa INCORRETA.
Ao servidor é proibido:

A) Recusar fé a documentos públicos; 
B) Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro; 
C) Praticar usura sob qualquer de suas formas; 
D) Tratar com urbanidade as pessoas; 
E) Proceder de forma desidiosa.



7) Com base na Lei  11.892/08 que institui  a  Rede Federal  de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 
analise as afirmativas e marque V para as VERDADEIRAS e F para as FALSAS.
( ) Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e 
supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os Institutos Federais são 
equiparados às universidades federais. 

( ) Os Institutos Federais terão autonomia para criar e extinguir cursos, nos limites de 
sua área de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos por eles 
oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior. 

( ) No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada 
exercício, deverá garantir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para 
ministrar cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, 
com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de 
ciências e matemática, e para a educação profissional. 

( ) No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada 
exercício, deverá garantir o mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas para cursos 
de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes 
setores da economia e áreas do conhecimento. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) V V F F 
B) V F V V
C) F F V V
D) F V F F
E) V V V V

8) Assinale a alternativa CORRETA:
A) A educação profissional técnica de nível médio poderá ser desenvolvida de forma 

articulada com o ensino médio, e de forma subsequente em cursos destinados a 
quem já tenha concluído o ensino fundamental. 

B) A educação profissional técnica de nível médio articulada com o ensino médio será 
desenvolvida de forma integrada, concomitante e subsequente. 

C) Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada 
concomitante e subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com 
terminalidade,  possibilitarão  a  obtenção  de  certificados  de  qualificação  para  o 
trabalho após a conclusão, com aproveitamento, de cada etapa que caracterize uma 
qualificação para o trabalho. 

D) A  educação  profissional  técnica  de  nível  médio  articulada  será  de  forma 
concomitante, quando oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja 
cursando, efetuando-se matrícula única, podendo ocorrer na mesma instituição de 
ensino ou em instituições de ensino distintas. 

E) A educação  profissional  e  tecnológica  abrangerá  além dos  cursos  de  educação 
profissional técnica de nível médio, os cursos de formação inicial e continuada ou 
qualificação profissional, e a educação de jovens e adultos.



9) Assinale a alternativa CORRETA.
Segundo as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, o currículo é organizado 
em áreas de conhecimento, a saber:

A) Linguagens, Ciências Exatas, Ciências da Natureza, Ciências Humanas.
B) Línguas, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais. 
C) Língua Portuguesa e Estrangeira, Ciências Exatas, Ciências da Natureza, Ciências 

Humanas.
D) Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas. 
E) Linguagens, Ciências Exatas, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Ciências 

Sociais. 

10) Com  base  no  Código  de  Ética  Profissional  do  Servidor  Público  Civil  do  Poder 
Executivo Federal, analise as afirmativas e marque V para as VERDADEIRAS e F para as  
FALSAS.

( )  A pena  aplicável  ao  servidor  público  pela  Comissão  de  Ética  é  a  de 
advertência.  
( ) É vedado ao servidor público apresentar-se embriagado no serviço ou fora 
dele habitualmente. 
( ) Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor 
público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste 
serviços  de  natureza  permanente,  temporária  ou  excepcional,  ainda  que  sem 
retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do 
poder estatal. 
( ) É vedado ao servidor público dar o seu concurso a qualquer instituição que 
atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. 
Assinale a alternativa CORRETA: 

A) F V V V 
B) F V F V
C) F F V F
D) V F V V
E) V V F V

11) Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça de Santa Catarina – Da Escritúra 
Pública de Imóvel. Na lavratura de escrituras relativas a imóveis consignar-se-á, além do 
pagamento  do  Imposto  de  Transmissão  de  Bens  Imóveis  –  ITBI  e  de  direitos  a  ele 
relativos, quando incidente sobre o ato, ou a exoneração pela autoridade fazendária, nos 
casos  de  imunidade,  isenção  ou  não  incidência,  das  certidões  normais,  deverão  ser 
apresentadas ainda certidões fiscais: que são: 

Analise as alternativas  seguir, indicando  a correta.
I – São certidões fiscais: As que em relação aos imóveis urbanos, as referentes  aos 
tributos incidentes sobre o imóvel, quando houver transferência de domínio.
II – São certidões fiscais: As que em relação aos imóveis rurais, o Certificado de 
Cadastro, com a prova de quitação do  Imposto Territorial Rural – ITR referente aos 
cinco  últimos  exercícios  ou  certidão  de  quitação  de  Tributos  e  Contribuições 
Federais correspondentes. O imposto não incide sobre pequenas glebas rurais (até 
30 hectares, conforme art. 2º, parágrafo único, inciso III, da Lei Federal n. 9.393, de  
19  de  dezembro  de  1996),  quando  exploradas,  só  ou  com  sua  família,  pelo 
proprietário que não possua outro imóvel,  devendo o interessado, nestes casos,  
comprovar ao tabelião a não incidência do ITR ou outras taxas.



III  –  A prova  de  quitação  das  obrigações  do  alienante  para   com o  respectivo 
condomínio nas alienações de transferências de direitos reais sobre as unidades, ou 
declaração do alienante ou seu procuradores, sob as penas da lei, da inexistência 
de débitos, inclusive multas.

A) Estão corretas as alternativas I, II e III.
B) Estão corretas as alternativas  I e III.
C) Estão incorretas as alternativas I e II.
D) Todas as alternativas estão corretas.
E) Estão corretas as alternativas I e II.

12) Nos termos do Decreto Lei nº 9.760/46, conceitua-se terreno de marinha como:
A) São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e um) metros, medidos 

horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do preamar-médio de 
1931.

B) São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e três) metros, medidos 
horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do preamar-médio de 
1831.

C) São terrenos de marinha, em uma profundidade de 31 (trinta e um) metros, medidos 
horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do preamar-médio de 
1831.

D) São terrenos de marinha, em uma profundidade de 31 (trinta e um) metros, medidos 
horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do preamar-médio de 
1931.

E) Nenhuma das alternativas.

13) Conceituado ética como sendo “o estudo dos juízos de apreciação que se referem 
a conduta humana”.

Analise as alternativas a seguir, indicando a correta.
I – O ser humano ético é aquele que usa a virtude como prática do bem e o bem 
como disseminador de felicidades dos seres humanos.
II  –  O ser  humano ético é aquele que orienta sua vida por  critérios valorativos, 
vivenciando o sentido bem, como um sentido pessoal em sua vida.
III – O ser humano ético, é aquele que usa a inteligencia sem critérios valorativos,  
não vivenciando o sentido bem como disseminador de felicidades.

A) Estão corretas as alternativas I, II e III.
B) Estão corretas as alternativas I e III.
C) Estão incorretas as alternativas I e II.
D) Estão corretas as alternativas I e II.
E) Todas as alternativas estão corretas.

14) Considerando os termos  Lei nº 8.245/91, referentes a locação  de imóveis destinados 
ao comércio, quanto a sua renovação contratual, o locatário terá direito a renovação do 
contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:

Analise as alternativas  a seguir, indicando a correta.
I  –  Que   o  contrato  a  renovar  tenha  sido  celebrado  por  escrito  e  com  prazo 
indeterminado, o prazo mínimo do contrato a renovar é a soma entre prazo inicial do  
contrato, até a propositura da renovação tenham atingido cinco anos, e o locatário 
esteja  explorando seu comércio no mesmo ramo até a propositura da renavação 
por cinco anos.



II –  o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado, 
o  prazo mínimo do  contrato  a  renovar  ou  a  soma dos prazos ininterruptos  dos 
contratos escritos seja de três anos e, o locatário esteja explorando seu comércio,  
no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos. 
III - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado, 
o  prazo mínimo do  contrato  a  renovar  ou  a  soma dos prazos ininterruptos  dos 
contratos escritos seja de cinco anos e, o locatário esteja explorando seu comércio, 
no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos. 

A) Esta correta a alternativa III.
B) Estão corretas as alternativas  I e II.
C) Esta correta a alternativa  I. 
D) Estão incorretas as alternativas  I e II.
E) Todas as alternativas estão corretas.

15) Considerando que o O Sistema de Financiamento Imobiliário - SFI tem por finalidade 
promover o financiamento imobiliário em geral, segundo condições compatíveis com as 
da formação dos fundos respectivos. Nos termos da Lei nº 9.514/97, são garantias das 
operações de financiamento imobiliários:

Analise as alternativas a seguir, indicando a correta.
I - hipoteca;
II - cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de 
imóveis;
III - caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda 
ou promessa de venda de imóveis;
IV - alienação fiduciária de coisa imóvel.

A) Estão corretas as alternativas I e II.
B) Estão corretas as alternativas II, III e IV.
C) Todas as alternativas  estão corretas.
D) Estão incorretas as alternativas I, II e IV.
E) Todas as alternativas estão incorretas.

16) No  dia  05  de  outubro,  comemoramos  os  vinte  e  cinco  anos  de  Promulgação  da 
Constituição,  denominada  “Constituição  Cidadã”,  nas  palavras  do  Presidente  da 
Constituinte, deputado Ulysses Guimaraês. È uma das mais modernas Constituições do 
mundo, que trouxe uma inovação a época, destinando um Capítulo ao Meio Ambiente 
(Cap. VI – art 225).

Considerando  que  a  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente  tem  por  objetivo  a 
preservação,  melhoria  e  recuperação  da  qualidade  ambiental  propícia  à  vida, 
visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos 
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, nos 
termos da Lei nº. 9.638/81, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, tem 
como órgão consultivo e deliberativo:
Analise as alternativas a seguir, indicando a correta.

A) O Instituto   Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA.

B) O  Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da  Biodiversidade  -  Instituto  Chico 
Mendes.

C) O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.
D) A Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República.
E) A Ong WWF Brasil.



17) A desconsideração da personalidade jurídica, firmada em artigo específico da Lei nº. 
8.078/90,  é o meio pelo qual  o juiz da causa que envolve relação de consumo pode 
suspender a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, atingindo desta forma o patrimônio 
de seus administradores,  sócios que agiram com abuso de direito,  cometendo fraude 
através do usa de pessoa jurídica.

Analise as alternativas a seguir, indicando a correta.
A) Firma-se apenas no estado  insolvência e no encerramento ou inatividade da pessoa 

jurídica por má gestão.
B) A desconsideração da personalidade jurídica, não ocorre no direito pátrio, pois os 

bens pessoais e empresarias não se confundem.
C) Firma-se apenas no estado de insolvência, sem firmar-se em outros requisitos.
D) Incide diretamente a responsabilidade pessoal, direta, do administrador ou sócio da 

empresa,  por  obrigação  de  origem  empresarial,  em  caso  de  fraude  ou  abuso, 
caracterizando  o  desvio  de  finalidade  ou  confusão  patrimonial,  buscando-se  no 
patrimônio  pessoal  o  ressarcimento  dos  prejuízos  causados  em  detrimento  do 
consumidor.

E) Todas as alternativas estão corretas.

18) Segundo  o  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  –  CONAMA,  que  é  o  órgão 
consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, define-se 
licenciamento ambiental como sendo:

Analise as alternativas a seguir, indicando a correta.
A) procedimento  administrativo  pelo  qual  o  órgão  ambiental  competente  licencia  a 

localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 
utilizadoras  de  recursos  ambientais  ,  consideradas  efetiva  ou  potencialmente 
poluidoras  ou  daquelas  que,  sob  qualquer  forma,  possam  causar  degradação 
ambiental,  considerando  as  disposições  legais  e  regulamentares  e  as  normas 
técnicas aplicáveis ao caso.

B) ato  administrativo  pelo  qual  o  órgão  ambiental  competente,  estabelece  as 
condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas 
pelo  empreendedor,  pessoa  física  ou  jurídica,  para  localizar,  instalar,  ampliar  e 
operar  empreendimentos  ou  atividades  utilizadoras  dos  recursos  ambientais 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer 
forma, possam causar degradação ambiental.

C) são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à 
localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, 
apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como: relatório 
ambiental,  plano  e  projeto  de  controle  ambiental,  relatório  ambiental  preliminar, 
diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e 
análise preliminar de risco.

D) Todas as alternativas estão corretas.
E) Todas as alternativas estão erradas.

19) No tocante aos fatos jurídicos.
Analise as alternativas a seguir, indicando a incorreta.

A) A validade  da  declaração  de  vontade  não  dependerá  de  forma especial,  senão 
quando a lei expressamente a exigir. 

B) A incapacidade  relativa  de  uma  das  partes  pode  ser  invocada  pela  outra  em 
benefício próprio, e aproveita aos co-interessados capazes, salvo se, neste caso, for 
indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. 



C) O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e 
não for necessária a declaração de vontade expressa. 

D) Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. 
E) Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do 

que ao sentido literal da linguagem. 

20) Da aquisição da propriedade - usucapião.
Analise as alternativas a seguir, indicando a correta.
I - Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu 
um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé.
II - Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, 
por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior 
a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo 
nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade
III - Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinqüenta metros 
quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua 
moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário 
de outro imóvel urbano ou rural.

A) Estão corretas as alternativas I e II.
B) Esta correta as alternativa II.
C) Estão corretas as alternativas I e III.
D) Todas as alternativas estão incorretas.
E) Todas as alternativas  estão corretas.

21)  lei 6.766/93, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, diz no seu capítulo II,  
que são requisitos urbanísticos dentre outros:

Analise as alternativas a seguir, indicando a correta.
A) os lotes terão área mínima de 250 m² (duzentos e cinquenta  metros quadrados) e 

frente  mínima  de  10  (dez)  metros,  salvo  quando  o  loteamento  se  destinar  a 
urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, 
previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes e, as vias de loteamento 
deverão  articular-se  com as vias  adjacentes  oficiais,  existentes  ou projetadas,  e 
harmonizar-se com a topografia local.

B) os lotes terão área mínima de 360 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) e 
frente  mínima  de  12  (doze)  metros,  salvo  quando  o  loteamento  se  destinar  a 
urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, 
previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes e, as vias de loteamento 
deverão  articular-se  com as vias  adjacentes  oficiais,  existentes  ou projetadas,  e 
harmonizar-se com a topografia local.

C) os lotes terão área mínima de 450 m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados) 
e frente mínima de 15 (quinze) metros, salvo quando o loteamento se destinar a 
urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, 
previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes e, as vias de loteamento 
deverão  articular-se  com as vias  adjacentes  oficiais,  existentes  ou projetadas,  e 
harmonizar-se com a topografia local.

D) Nenhuma das alternativas.



E) os lotes terão área mínima de 125m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) e 
frente  mínima  de  5  (cinco)  metros,  salvo  quando  o  loteamento  se  destinar  a 
urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, 
previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes e, as vias de loteamento 
deverão  articular-se  com as vias  adjacentes  oficiais,  existentes  ou projetadas,  e 
harmonizar-se com a topografia local.

22) O novo Código Florestal – Lei nº  12.651/2012, estabelece normas gerais sobre a 
proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; 
a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos 
produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos 
econômicos  e  financeiros  para  o  alcance  de  seus  objetivos.  Quanto  ao  Regime  de 
Proteção das Áreas Verdes Urbanas, tem-se que O poder público municipal contará, 
para o estabelecimento de áreas verdes urbanas, com os seguintes instrumentos 

Analise as alternativas a seguir, indicando a correta.
I  -  a transformação das Reservas Legais em áreas verdes nas expansões urbanas 
II   -  o  estabelecimento  de  exigência  de  áreas  verdes  nos  loteamentos, 
empreendimentos comerciais e na implantação de infraestrutura; e
III - aplicação em áreas verdes de recursos oriundos da compensação ambiental.

A) Todas as alternativas estão corretas.
B) Estão corretas as alternativas I e III.
C) Estão corretas as alternativas II e III.
D) Está correta a alternativa III.
E) Todas as alternativas estão corretas.

23) Nos termos da Lei nº. 6.015/73, no  Cartório de registro será feito, _______________, 
da instituição de bem de família.

Complete as lacunas, com a alternativa correta:
A) a pré-notação.
B) a comunicação.
C) o assento.
D) o registro.
E) a escrituração.

24) Ainda,  nos termos da Lei  nº   12.651/2012,  quanto a delimitação das Áreas de 
Preservação Permanente.

Analise as alternativas a seguir, indicando a correta.
I - Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de reservatórios 
artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos 
d’água naturais. 
II - Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a geração de energia 
ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição 
de  servidão  administrativa  pelo  empreendedor  das  Áreas  de  Preservação 
Permanente  criadas  em  seu  entorno,  conforme  estabelecido  no  licenciamento 
ambiental,  observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) metros e máxima de 100 
(cem) metros em área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze) metros e máxima de 30 
(trinta) metros em área urbana. 
III - A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida 
pelo proprietário da área, salvo o possuidor ou o ocupante a qualquer título, pessoa 
física ou jurídica, de direito público ou privado. 



A) Está correta a alternativa III.
B) Estão corretas as alternativas I e III.
C) Estão incorretas as alternativas I e III.
D) Estão corretas as alternativas I e II.
E) Estão incorretas as alternativas II e III.

25) Das ações possessórias.
Analise as alternativas a seguir, indicando a correta.
I - Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é 
indispensável nos casos de composse ou de ato por ambos praticados. 
II - A propositura de uma ação possessória em vez de outra obstará a que o juiz 
conheça  do  pedido  e  outorgue  a  proteção  legal  correspondente  àquela,  cujos 
requisitos estejam provados. 
III  -  É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi  o ofendido em sua posse, 
demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da 
turbação ou do esbulho cometido pelo autor. 
IV - Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção 
ou  a  reintegração  liminar  sem  prévia  audiência  dos  respectivos  representantes 
judiciais. 
V – Nas ações de manutenção e de reintegração de posse aplica-se o procedimento 
sumário. 

A) Estão corretas as alternativas II e V.
B) Estão corretas as alternativas IV e V.
C) Estão corretas as alternativas I, III e IV.
D) Estão falsas as alternativas II e III.
E) Estão incorretas as alternativas I, III e IV. 

26) No que se refere ao contrato de compra e venda.
Analise as alternativas a seguir, indicando a incorreta.

A) Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do 
comprador, e a cargo do vendedor as da tradição. 

B) A preempção, ou preferência, não impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao 
vendedor a coisa que aquele vai vender, ou dar em pagamento, para que este use 
de seu direito de prelação na compra, tanto por tanto. 

C) Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor, e os 
do preço por conta do comprador. 

D) Não podem ser comprados,  ainda que em hasta pública, pelos leiloeiros e seus 
prepostos, os bens de cuja venda estejam encarregados. 

E) O  vendedor  somente  poderá  executar  a  cláusula  de  reserva  de  domínio  após 
constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial. 

27) Com relação ao condomínio edilício.
Analise as alternativas a seguir, indicando a correta.

A) Para  ser  oponível  contra  terceiros,  a  convenção  do  condomínio  deverá  ser 
registrada no Cartório de Registro Civil. 

B) O condômino, ou possuidor, que não cumpre reiteradamente com os seus deveres 
perante  o  condomínio  poderá,  por  deliberação  de  um  terço  dos  condôminos 
restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até ao quíntuplo do valor 
atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das 
faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem. 



C) Depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos a alteração 
da  convenção;  a  mudança  da  destinação  do  edifício,  ou  da  unidade  imobiliária, 
depende da aprovação pela unanimidade dos condôminos. 

D) As obras ou reparações necessárias não podem ser realizadas, independentemente 
de autorização, pelo síndico, ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por 
qualquer condômino. 

E) As assembleias extraordinárias poderão ser  convocadas pelo síndico ou por  um 
terço dos condôminos. 

28) Da Evicção, considere as afirmações abaixo.
Analise as alternativas a seguir, indicando a correta.
I - A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do 
alienatário, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição. 
II - Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo 
contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de um ano, 
em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.  
III - Não pode o adquirente demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia 
ou litigiosa. 
IV - Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral  
do preço ou das quantias que pagou,  à indenização pelas despesas dos contratos e  
pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção. 

A) Está correta somente a alternativa IV.
B) Estão corretas as alternativas I, II e III.
C) Estão incorretas todas as alternativas.
D) Estão corretas as alternativas I e II.
E) Estão corretas as alternativas I, III e IV.

29) A respeito do direito das obrigações.
Analise as alternativas a seguir, indicando a correta.

A) Nas  coisas  determinadas  pelo  gênero  e  pela  qualidade,  a  escolha  pertence  ao 
devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação; mas não poderá dar a 
coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. 

B) Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à 
custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, não havendo indenização. 

C) Se  todas  as  prestações  se  tornarem  impossíveis  com  culpa  do  devedor, 
extinguir-se-á a obrigação. 

D) Se, havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será 
obrigado pela dívida toda. 

E) Quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por  
culpa do devedor, o credor terá direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da 
outra,  com perdas e  danos;  se,  por  culpa  do devedor,  ambas as prestações se 
tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além 
da indenização por perdas e danos. 



30) Considerando os termos  Lei nº 8.245/91, referentes a locação, quanto aos deveres 
do locador e do locatário.

Analise as alternativas a seguir, indicando a correta.
A) Nos  imóveis  utilizados  como  habitação  coletiva  multifamiliar,  os  locatários  ou 

sublocatários poderão depositar judicialmente o aluguel e encargos se a construção 
for considerada em condições precárias pelo Poder Público. 

B) A averbação far - se - á à vista de qualquer das vias do contrato de locação desde 
que subscrito também por três testemunhas. 

C) A caução em dinheiro,  que não poderá exceder  o equivalente a dois  meses de 
aluguel, será depositada em caderneta de poupança, autorizada, pelo Poder Público 
e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens 
dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva. 

D) A caução em títulos e ações deverá ser substituída, no prazo de dez dias, em caso  
de concordata, falência ou liquidação das sociedades emissoras. 

E) No contrato de locação, não pode o locador exigir do locatário a garantia de cessão 
fiduciária de quotas de fundo de investimento. 

31) Considerando os termos  Lei nº 8.245/91, quanto às ações de despejo.
Analise as alternativas a seguir, indicando a correta.

A) Qualquer  que  seja  o  fundamento  da  ação  dar  -  se  -  á  ciência  do  pedido  aos 
sublocatários, os quais não poderão intervir no processo como assistentes. 

B) A caução poderá ser real ou fidejussória e será prestada nos autos da execução 
provisória.

C) Findo o prazo assinado para a desocupação, contado da data da notificação, será 
efetuado o despejo, se necessário com emprego de força, salvo arrombamento. 

D) Na hipótese de o  imóvel  ser  abandonado após ajuizada a  ação,  o  locador  não 
poderá imitir-se na posse do imóvel. 

E) Tratando-se  de  estabelecimento  de  ensino  autorizado  e  fiscalizado  pelo  Poder 
Público, respeitado o prazo mínimo de três meses e o máximo de um ano, o juiz 
disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares. 

32) No que diz respeito à profissão de corretor de imóveis e,  sua regulamentação, nos 
termos da Lei nº 6.530/78.

Analise as alternativas a seguir, indicando a correta.
A) Compete  ao  Corretor  de  Imóveis  exercer  a  intermediação  na  compra,  venda, 

permuta  e  locação  de  imóveis,  não  podendo  opinar  quanto  à  comercialização 
imobiliária. 

B) O  Conselho  Federal  e  os  Conselhos  Regionais  são  órgãos  de  disciplina  e 
fiscalização  do  exercício  da  profissão  de  Corretor  de  Imóveis,  constituídos  em 
autarquia,  dotada  de  personalidade  jurídica  de  direito  privado,  vinculada  ao 
Ministério do Trabalho, com autonomia administrativa, operacional e financeira. 

C) O Conselho Federal terá sede e foro na Capital da República e jurisdição no Distrito 
Federal. 

D) As  pessoas  jurídicas  inscritas  no  Conselho  Regional  de  Corretores  de  Imóveis 
sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nele 
inscritas. 

E) O Conselho Federal será composto por dois representantes, efetivos somente, de 
cada Conselho Regional, eleitos dentre os seus membros. 

33) A respeito das normas de tutela do trabalho.
Analise as alternativas a seguir, indicando a correta.



A) É  vedado  ao  empregador  efetuar  anotações  desabonadoras  à  conduta  do 
empregado em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, salvo as dispensas 
por justa causa. 

B) Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 
a vinte horas semanais.

C) O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, 
por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho, salvo 
quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público,  
o empregador fornecer a condução. 

D) Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 10 (dez) horas 
consecutivas para descanso. 

E) Os intervalos de descanso serão computados na duração do trabalho. 

34) Do direito a férias e da sua duração, afirma-se  que:
Analise as alternativas a seguir, indicando a correta.

A) O empregado contratado sob o regime de tempo parcial que tiver mais de sete faltas 
injustificadas ao longo do período aquisitivo terá o seu período de férias reduzido à 
metade. 

B) O período das férias não será computado como tempo de serviço. 
C) Somente em casos excepcionais serão as férias concedidas em 2 (dois) períodos, 

um dos quais não poderá ser inferior a 5 (cinco) dias corridos. 
D) A época da concessão das férias  será  a que melhor  consulte  os  interesses do 

empregado. 
E) Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, 

inclusive  se  estiver  obrigado  a  fazê-lo  em  virtude  de  contrato  de  trabalho 
regularmente mantido com aquele. 

35) Das normas processuais trabalhistas, verifica-se que:
Analise as alternativas a seguir, indicando a correta.

A) São órgãos da Justiça do Trabalho o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e as Juntas de 
Conciliação e Julgamento ou os Juízos de Direito. 

B) Em se tratando de empregador que promova realização de atividades fora do lugar 
do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro 
da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços. 

C) A reclamação verbal será distribuída após sua redução a termo. 
D) Sempre que houver acordo, se de outra forma não for convencionado, o pagamento 

das custas caberá à reclamada. 
E) No  processo  de  execução  são  devidas  custas,  sempre  de  responsabilidade  do 

exequente e pagas ao final. 

36) No tocante à Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Analise as alternativas a seguir, indicando a correta.
I – Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 
dotados  de  razão  e  consciência  e  devem agir  em relação  uns  aos  outros  com 
espírito de fraternidade. 
II – Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar 
asilo em outros países. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição 
legitimamente motivada por  crimes de direito  comum ou por  atos contrários aos 
objetivos e princípios das Nações Unidas. 
III  –  Ninguém  será  submetido  à  tortura  nem  a  tratamento  ou  castigo  cruel,  
desumano ou degradante. 



A) Está incorreta a alternativa I.
B) Está incorreta a alternativa III.
C) Estão incorretas as alternativas I e II.
D) Estão corretas todas as alternativas.
E) Está correta a alternativa III.

37) A Lei nº 10.257/01, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, 
estabelece que:

Analise as alternativas a seguir, indicando a correta.
A) Compete à União, entre outras atribuições de interesse da política urbana, legislar 

sobre normas gerais de direito urbanístico. 
B) Aquele  que  possuir  como  sua  área  ou  edificação  urbana  de  até  trezentos  e 

cinquenta  metros  quadrados,  por  cinco  anos,  ininterruptamente  e  sem oposição, 
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que 
não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

C) A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz, mediante 
sentença, não servindo esta de título para registro no cartório de registro de imóveis. 

D) Na ação de usucapião especial urbana não é obrigatória a intervenção do Ministério 
Público. 

E) O plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida alteração de uso 
do solo, dispensada contrapartida pelo beneficiário. 

38) Considerando  os  termos  da  legislação  previdenciária  –  Lei  nº  8.213/91,  dos 
benefícios,  afirma-se que:

Analise as alternativas a seguir, indicando a correta.
A) Durante os primeiros trinta dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, 

caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário. 
B) A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral  

de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo 
quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 
doença ou lesão. 

C) O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência 
permanente de outra pessoa será acrescido de 50% (cinquenta por cento).

D) A aposentadoria  por  invalidez,  inclusive  a  decorrente  de  acidente  do  trabalho, 
consistirá  numa  renda  mensal  correspondente  a  90%  (noventa  por  cento)  do 
salário-de-benefício. 

E) A aposentadoria por invalidez, dispensada a carência, 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. 



39) A respeito das pessoas naturais, nos termos do Código Civil.
Analise as alternativas a seguir, indicando a correta.

A) São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil   os 
menores de vinte e um anos.

B) São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer os maiores 
de dezoito anos e menores de vinte e um anos.

C) A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a 
salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.

D) Não cessa a incapacidade pelo exercício de emprego público efetivo.
E) O pseudônimo adotado para as atividades lícitas não goza de proteção que se dá ao 

nome. 

40) Considerando  os  termos  da  legislação  previdenciária  –  Lei  nº  8.213/91,  dos 
benefícios,  afirma-se que:

Analise as alternativas a seguir, indicando a correta.
A) O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o 

caso, o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 
para a sua atividade habitual por mais de 10 (dez) dias consecutivos. 

B) Será  devido  auxílio-doença  ao  segurado  que  se  filiar  ao  Regime  Geral  de 
Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o 
benefício,  salvo  quando  a  incapacidade  sobrevier  por  motivo  de  progressão  ou 
agravamento dessa doença ou lesão. 

C) Durante os primeiros trinta dias consecutivos ao do afastamento da atividade por 
motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário 
integral. 

D) O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa 
renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.

E) O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia 
do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do 
início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.  


