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DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADO DE SANTA CATARINA
II CONCURSO PÚBLICO

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Instruções
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante
das provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.
1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente
devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica, documento de identidade, lanche e
água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida,
acarretando a imediata exclusão do candidato.
3. Certifique-se de que este caderno:
- contém 80 (oitenta) questões e 1 (uma) Prova de Redação;
- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição e ao seu nome;
- apresenta o mesmo tipo de prova informado no canto superior esquerdo desta capa e
no canto inferior direito da grade de resposta.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E,
sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular.
6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas e da Folha Definitiva da Prova de Redação.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a
Ata de Prova.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de
Execução.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 20 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao
longo do texto estão citados nas questões.
Nós todos deveríamos trabalhar 4 dias por semana. E aqui está ...............
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Imagine que existisse uma única política que reduziria o desemprego e o subemprego,
abordasse as condições de saúde e aumentasse a produtividade. Além disso, essa mesma política
ajudaria o meio ambiente, melhoraria a vida das famílias, encorajaria os homens a fazerem mais
tarefas domésticas e tornaria as pessoas mais felizes. Existe: trabalhar menos!
A libertação do trabalho excessivo foi uma das primeiras exigências do movimento
trabalhista. A partir das cinzas da Guerra Civil, o sindicalismo americano se reuniu para pleitear
um dia de oito horas. “Um movimento que correu com velocidade expressa do Atlântico para o
Pacífico, da Nova Inglaterra para a Califórnia”, como disse Karl Marx. Em 1890, centenas de
milhares de pessoas aglomeraram-se no Hyde Park, em Londres, para um protesto histórico pela
mesma demanda.
As pessoas trabalham demais, não apenas as 44 horas semanais realizadas em média por
trabalhadores em tempo integral, mas também as horas extras. Esse excesso de trabalho causa
danos significativos: segundo pesquisa feita no Reino Unido, 12,5 milhões de dias de
trabalho foram perdidos, só no ano passado, por causa de estresse, depressão ou ansiedade. De
longe, a maior causa – em cerca de 44% dos casos – foi a carga de trabalho. O estresse pode
aumentar o risco de todos os tipos de problema de saúde, desde pressão alta até acidentes
vasculares cerebrais. A pesquisa ainda sugere que trabalhar muitas horas aumenta o risco de
beber excessivamente, fato que gera também um custo econômico: mais de 5 bilhões de libras
por ano.
Não é de se admirar que especialistas em saúde pública estejam entre as pessoas que
sugerem que uma semana de quatro dias de trabalho pode melhorar a saúde de um país.
Enquanto alguns trabalham demais, com consequências prejudiciais à saúde e à vida familiar, há
milhões, ou talvez bilhões de desempregados e trabalhadores em “subempregos” que estão à
procura de mais horas. Uma semana de quatro dias de trabalho forçaria uma redistribuição dessas
horas, em benefício de todos. Isso será ainda mais importante quando a automação, em setores
como a manufatura e o varejo, _____ ainda mais trabalhos _____ remunerados e mais
subemprego. E isso não é uma sugestão que atrapalha a economia. Funcionários alemães e
holandeses, por exemplo, _______ menos horas de trabalho do que nós, brasileiros, e suas
economias são bem mais fortes do que a nossa.
Um outro aspecto: no Brasil, apesar dos avanços conquistados pelo movimento das
mulheres, elas ainda fazem, em média, quase três vezes mais trabalho doméstico não
remunerado do que os homens. Um dia de folga extra não vai, inevitavelmente, levar os homens
a trabalharem em casa, mas uma semana de quatro dias poderia ser um impulso para promover
relacionamentos iguais entre homens e mulheres. Uma campanha nacional poderia encorajar
homens a usarem seu novo tempo livre para equilibrar o trabalho familiar, o qual ainda
permanece definido por atitudes sexistas.
Claro que o trabalho pode ser uma atividade satisfatória para alguns. Parece que algumas
pessoas nunca concordariam com o fato de que devemos passar mais tempo com nossas famílias,
vendo nossos filhos crescerem, exercitando-nos, lendo ou simplesmente relaxando. Muito de
nossa vida é entregue à subordinação e às necessidades dos outros, o que nos transforma em
máquinas de fazer dinheiro em vez de indivíduos independentes. Nosso modelo de sociedade faz
com que o crescimento econômico, muitas vezes, envolva concentrar a riqueza produzida por
muitos nas contas bancárias de poucos, sem melhorar a vida da maioria. O crescimento deve
envolver não apenas prosperidade compartilhada e melhores serviços públicos, mas um melhor
equilíbrio entre trabalho, saúde, família e lazer.
(Texto especialmente adaptado para esta prova. Original disponível em:
https://awebic.com/economia/trabalhar-4-dias/)
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QUESTÃO 01 – As alternativas a seguir
completam corretamente a lacuna pontilhada
do título do texto, EXCETO:
A) o
B) o
C) o
D) a
E) a

por que
porquê
motivo
razão
explicação

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que
completa, correta e respectivamente, as
lacunas das linhas 26 e 28.
A) criar – mal – têm
B) criarem – mal – tem
C) criar – mau – tem
D) criar – mau – têm
E) criarem – mal – têm

QUESTÃO 03 – Analise as seguintes
afirmativas feitas a partir da leitura do texto:
I. Em vários países, a população empregada
tem um elevado número de horas
semanais de trabalho.
II. O tempo ganho com a redução da jornada
de trabalho traria benefícios para o
trabalhador e o meio ambiente.
III. No Brasil, os movimentos femininos não
realizaram avanço algum, já que as
mulheres seguem prejudicadas no mundo
do trabalho.
Quais estão corretas?
A) Apenas II.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

–

Assinale

a

alternativa

A) Países que têm uma grande carga horária
de trabalho semanal não necessariamente
são os mais fortes economicamente.
B) Conforme o texto, no século XIX já se
faziam manifestações públicas pela redução
da jornada de trabalho.
C) O texto refere uma pesquisa realizada no
Reino Unido para argumentar sobre os
benefícios da redução da jornada de
trabalho.
D) O texto relaciona trabalho, saúde e lazer
como fatores que, equilibrados, fazem o
progresso de uma sociedade.
E) A partir do texto depreende-se que a
semana com quatro dias de trabalho é a
melhor solução para o combate ao
desemprego e ao trabalho informal.

QUESTÃO 06 – Considere as seguintes
possibilidades de substituição de elementos do
texto:
I. Além disso (l. 02) por Ademais.
II. segundo (l. 13) por conforme.
III. apesar (l. 30) por além.
Quais delas preservariam o sentido e a
correção do texto?
A) Apenas II.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 07 – A palavra excesso (l. 12)
pode ter vários sentidos. Assinale a alternativa
em que esse vocábulo apresenta o mesmo
significado que tem no texto.

QUESTÃO 04 – Considere as seguintes
possibilidades de substituição de elementos do
texto:
I. melhorar (l. 21) por beneficiar.
II. prejudiciais (l. 22) por que prejudicam.
III. uma (l. 24 – segunda ocorrência) por à.
Quais manteriam a correção do texto?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 05
INCORRETA.

A) O governante reconheceu que a polícia
cometeu excessos na repressão aos
grevistas. DESMANDOS
B) A costureira, para diminuir o tamanho da
roupa, cortou o excesso de tecido e o
descartou. EXCEDENTE
C) O excesso de gordura pode causar sérios
danos à saúde. DEMASIA
D) Nas guerras, em geral, costuma haver
excessos contra prisioneiros. ABUSOS
E) Após a colheita, o excesso foi distribuído à
população mais pobre. REMANESCENTE
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QUESTÃO 08 – As palavras desemprego,
subemprego e desempregados têm o
mesmo radical. As duas primeiras são
formadas
por
_____________;
já
desempregados
é
formada
por_____________.

QUESTÃO 12 – Considere as seguintes
afirmativas sobre o período dado:
I. Trata-se de um período composto por
subordinação.
II. Há duas orações no período.
III. O trecho sublinhado indica finalidade.

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.

Quais estão corretas?

A) prefixação – prefixação e sufixação
B) sufixação – parassíntese
C) prefixação – parassíntese
D) composição – prefixação
E) parassíntese – prefixação e sufixação

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 09 – São palavras que poderiam
substituir, no texto, pleitear (l. 06) e
demanda (l. 10), sem causar alterações de
qualquer tipo:

QUESTÃO 13 – Assinale V, se verdadeiro, ou
F, se falso na classificação do Predicado das
orações retiradas do texto:
( ) essa mesma política ajudaria o meio
ambiente – Predicado Verbal.
( ) e tornaria as pessoas mais felizes –
Predicado Verbo-Nominal.
( ) o trabalho pode ser uma atividade
satisfatória – Predicado Verbo-Nominal.

A) pautar – ordem
B) manifestar – pedido
C) votar – exigência
D) sugerir – solicitação
E) reivindicar – necessidade

QUESTÃO 10 – Em qual alternativa as
palavras retiradas do texto apresentam, cada
uma, o número de letras igual ao de fonemas?
A) produtividade – ambiente
B) Califórnia – histórico
C) cerebrais – econômicos
D) Marx – excesso
E) conquistados – nacional

Para responder às questões 11 e 12,
considere o seguinte fragmento retirado
do texto.
A partir das cinzas da Guerra Civil, o
sindicalismo americano se reuniu para pleitear
um dia de oito horas.

A ordem correta de preenchimento
parênteses, de cima para baixo, é:

dos

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

QUESTÃO 14 – Na frase Nós todos
deveríamos trabalhar 4 dias por semana
(do título), só NÃO aparece a seguinte classe
gramatical:
A) Verbo.
B) Pronome pessoal oblíquo.
C) Preposição.
D) Numeral cardinal.
E) Pronome indefinido.

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa
INCORRETA sobre o fragmento dado.
A) o sindicalismo americano é sujeito.
B) A partir das cinzas da Guerra Civil é
adjunto adverbial de tempo.
C) o verbo reuniu é intransitivo.
D) um dia de oito horas é complemento
verbal.
E) de oito horas é complemento nominal.
Execução: Fundatec
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QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa em que
se transpôs corretamente para a voz passiva a
seguinte frase do texto:
Esse excesso de trabalho causa danos
significativos...
A) Causa danos significativos esse excesso de
trabalho.
B) Danos significativos eram causados por
aquele excesso de trabalho.
C) Danos significativos são causados por esse
excesso de trabalho.
D) Esse excesso de trabalho é causado por
danos significativos.
E) Por esse excesso se causa danos
significativos.

QUESTÃO 16 – Considere as seguintes
passagens do texto:
I. “A partir das cinzas da Guerra Civil”
(l.
06).
II. “Um
movimento
que
correu
com
velocidade expressa” (l. 07).
III. “As pessoas trabalham demais” (l. 11).

QUESTÃO 18 – Analise as sugestões de
reescrita da seguinte frase do texto:
As pessoas trabalham demais, não
apenas as 44 horas semanais realizadas
em média por trabalhadores em tempo
integral, mas também as horas extras.
I. Os trabalhadores não trabalham as 44
horas semanais em tempo integral, mas
sim as horas extras. Portanto, as pessoas
trabalham demais.
II. Além das 44 horas semanais, realizadas
em média por trabalhadores em tempo
integral, há as horas extras, o que indica
que as pessoas trabalham demais.
III. É muito grande a carga de trabalho das
pessoas: como se não bastassem as 44
horas semanais, realizadas em média por
trabalhadores em tempo integral, somamse a isso, ainda, as horas extras.
Quais delas mantêm o sentido do texto original?

Quais delas estão em linguagem figurada?

A) Apenas II.
B) Apenas III.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 19 – Entre as alternativas a seguir,
assinale aquela em que as duas palavras,
retiradas
do
texto,
são
acentuadas
graficamente por causa de regras diferentes.

QUESTÃO 17 – Assinale a alternativa correta
a respeito das ocorrências da palavra QUE no
texto.
A) Na linha 18, a palavra QUE é uma
conjunção explicativa.
B) Na linha 20, a palavra QUE (nas duas
ocorrências) é um pronome relativo.
C) Na linha 20, a segunda ocorrência da
palavra QUE não é um pronome relativo.
D) Na linha 21, a palavra QUE é uma
conjunção integrante.
E) Na linha 23, a palavra QUE é uma
conjunção integrante.

A) única – política.
B) atlântico – doméstico.
C) três – até.
D) além – também.
E) saúde – país.
QUESTÃO 20 – Considere as seguintes
afirmações sobre a pontuação do texto.
I. As vírgulas das linhas 01 e 03 separam
termos de mesmo valor sintático.
II. Na linha 13, os dois-pontos introduzem
uma citação.
III. Na linha 18, os dois-pontos antecedem um
aposto.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Para responder às questões 21 a 26,
considere o uso do sistema operacional
Windows 10 Pro, editor de textos Word 2013
e editor de planilhas eletrônicas Excel 2013,
todos utilizando o idioma português, país
Brasil e o mouse configurado para destro.
Quando for utilizada alguma palavra ou
expressão entre aspas duplas significa que
apenas o que está entre as aspas deve ser
considerado (as aspas servem apenas para
enfatizar). A figura 1 mostra parte de uma
planilha do Excel 2013.

QUESTÃO 24 – Na guia “Layout da Página” do
Word 2013, existe o grupo “Configurar Página”
e dentro dele há o menu/botão “Orientação”.
Quais são as configurações possíveis de
“Orientação”?
A) “Diagonal” e “Vertical”.
B) “Horizontal” e “Paralelo”.
C) “Paralelo” e “Diagonal”.
D) “Retrato” e “Paisagem”.
E) “Vertical” e “Horizontal”.

QUESTÃO 21 – Suponha que se deseja a
execução de determinados softwares de forma
automática
todos
os
dias
úteis,
em
determinados horários, nos computadores da
Defensoria. Isso é possível através de um
software que acompanha o Windows 10 Pro,
denominado:
A) Active Directory.
B) Agendador de tarefas.
C) Bloco de Notas.
D) Desfragmentador de disco.
E) Explorador de Arquivos.
QUESTÃO 22 – Teclas de atalho podem ser
utilizadas no Windows 10 Pro para facilitar a
execução de tarefas. Se forem pressionadas
concomitantemente as teclas WIN e E, o que
deve ocorrer (obs.: WIN é a tecla que mostra
uma janela, aparentando ser a logomarca do
Windows)?
A) A tela “Executar” será aberta.
B) A tela será bloqueada, exigindo-se a senha
do usuário.
C) O Explorador de Arquivos será aberto.
D) Todos os arquivos que possuem nome
começando
com
a
letra
“E”
serão
selecionados.
E) Todos
os
softwares
abertos
serão
minimizados e a Área de Trabalho será
mostrada.
QUESTÃO 23 – Utilizando o editor de textos
Word 2013, é possível escolher o tipo (formato)
do documento a ser gravado (opção “Salvar
como”). Por padrão, o tipo utilizado é o
“Documento do Word”, com a extensão “.docx”.
Abaixo são mostradas algumas extensões
permitidas, EXCETO:
A) “.doc”
B) “.dot”
C) “.pdf”
D) “.rtf”
E) “.xls”

Figura 1
QUESTÃO 25 – A partir da tela mostrada na
Figura 1, é correto afirmar que:
A) A planilha “PRONTO” possui apenas uma aba,
denominada “Planilha”, a qual possui
exatamente nove células preenchidas.
B) Há três planilhas em um mesmo arquivo e há
nove células preenchidas.
C) Há uma planilha apenas e há pelo menos
doze células preenchidas, sendo pelo menos
nove com valores numéricos.
D) O arquivo “NM.xlsx” possui uma planilha
“Planilha” e a célula selecionada é a “D1”.
E) O arquivo “Planilha” possui uma planilha
“NM.xlsx” e a coluna selecionada é a “D1”.

QUESTÃO 26 – Considerando a planilha
mostrada na Figura 1, qual seria o resultado da
fórmula =MÉDIA(A1:A3)/SOMA(C1;C2;B2)?
A) 1
B) 1,5
C) 2
D) 2,5
E) 3
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NOÇÕES DE CONTABILIDADE PÚBLICA

QUESTÃO 27 – Chegou ao Gabinete do
Defensor Público-Geral uma sugestão elaborada
por um assessor da área financeira, visando
facilitar os cálculos e acabar com as frequentes
discussões a respeito dos repasses de recursos
financeiros para a Defensoria Pública do Estado
para atender às suas despesas correntes e de
capital. A proposta recomendava que a
Defensoria enviasse expediente diretamente ao
Governador
do
Estado,
propondo
a
institucionalização, por meio de lei, de modo
definitivo e permanente de um percentual fixo,
incidente sobre a receita de ICMS arrecadada no
mês. O valor resultante desse percentual seria
repassado até o final do mês subsequente para
a Defensoria Pública do Estado. O Defensor
Público-Geral entendeu como inviável a
sugestão, não a acatando e determinando seu
arquivamento. Assinale a alternativa que
justifique a decisão do Defensor Público-Geral à
luz dos Princípios Orçamentários.
A) A proposta, antes de ser enviada ao
Governador, deveria ser publicada no Diário
Oficial do Estado e em jornal de grande
circulação.
B) A receita de ICMS só pode ser destinada aos
serviços de educação, saúde e segurança
pública.
C) O percentual incidente sobre a receita
arrecadada não poderia ser fixo, mas
variável.
D) É vedada a vinculação de receita de impostos
a órgãos, fundos ou despesas.
E) Somente
as
despesas
correntes
da
Defensoria Pública são atendidas com os
duodécimos transferidos; as de capital só
podem ser atendidas com receitas de capital
obtidas pelo próprio órgão.

QUESTÃO 28 – Levando em consideração o
conceito de despesa orçamentária expresso na
normatização pertinente, assinale a alternativa
correta.
A) O desembolso de recurso para atender a
situação urgente e não prevista na lei do
orçamento anual, como, por exemplo,
consertar o telhado destruído por um tornado
que tenha atingido o prédio da Defensoria
Pública, não constitui despesa orçamentária.
B) O resgate de uma operação de crédito
realizada na modalidade de ARO –
Antecipação de Receita Orçamentária – é um
exemplo de despesa orçamentária.
C) O pagamento de despesas pequenas de
pronto pagamento, como, por exemplo, a
despesa de táxi de um servidor, por meio do
regime de adiantamento, é uma despesa
orçamentária.
D) As despesas em geral, decorrentes de
calamidades públicas, empenhadas no
próprio exercício que são liquidadas e pagas
não se consideram despesas orçamentárias.
E) Somente as despesas liquidadas e pagas
dentro do exercício em que foram
empenhadas
são
classificadas
como
orçamentárias.

QUESTÃO 29 – Para responder a esta questão,
considere o que dispõe a Lei
nº
4.320/1964 sobre Balanço Patrimonial, inclusive
seu Anexo XIV, e leve em conta os saldos
descritos na tabela abaixo.

Grupos
Ativo Compensado
Ativo Financeiro
Ativo Permanente
Passivo Financeiro
Passivo Permanente

R$
R$
R$
R$
R$

Saldos
10.000,00
1.000,00
13.000,00
1.500,00
11.500,00

A situação líquida patrimonial é um:
A) Ativo Real Líquido de R$
B) Ativo Real Líquido de R$
C) Ativo Real Líquido de R$
D) Passivo Real Descoberto
E) Passivo Real Descoberto
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QUESTÃO 30 – Relacione as expressões da
Coluna 1 com as respectivas definições da
Coluna 2, de acordo com as Normas Brasileiras
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, que
tratam da avaliação e mensuração de ativos e
passivos em entidades do setor público.
Coluna 1
1. Mensuração.
2. Reavaliação.
3. Valor de aquisição.
4. Valor líquido contábil.
5. Valor realizável líquido.
Coluna 2
( ) Adoção do valor de mercado ou de consenso
entre as partes para bens do ativo.
( ) Constatação de valor monetário para itens
do ativo e do passivo decorrente da
aplicação
de
procedimentos
técnicos
suportados em análises qualitativas e
quantitativas.
( ) Quantia que a entidade do setor público
espera obter com a alienação ou a utilização
de itens de inventário quando deduzidos os
gastos estimados para seu acabamento,
alienação ou utilização.
( ) Soma do preço de compra de um bem com
os
gastos
suportados
direta
ou
indiretamente para colocá-lo em condição
de uso.
( ) Valor do bem registrado na contabilidade,
em determinada data, deduzido da
correspondente depreciação, amortização
ou exaustão acumulada.
A ordem correta de preenchimento
parênteses, de cima para baixo, é:
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

–
–
–
–
–

2
1
1
3
4

–
–
–
–
–

5
5
2
1
1

–
–
–
–
–

3
3
4
2
2

–
–
–
–
–

4.
4.
5.
5.
3.

dos

QUESTÃO 31 – O orçamento anual pode ser
alterado por meio de créditos adicionais, ou
seja, autorizações de despesas não computadas
ou
insuficientemente
dotadas
na
Lei
Orçamentária. Nos termos da Lei
nº
4.320/1964,
os
créditos
adicionais
são
classificados em suplementares, especiais e
extraordinários, para serem utilizados nas
situações que a referida Lei especifica. Em
relação a isso, é correto afirmar que:
A) Especiais, são os destinados a despesas para
as quais não haja dotação orçamentária
específica.
B) Extraordinários, são os destinados a reforço
de dotação orçamentária.
C) Suplementares, são os destinados a
despesas urgentes e imprevistas, em caso de
guerra, comoção intestina ou calamidade
pública.
D) Especiais, são os destinados a reforço de
dotação orçamentária.
E) Suplementares, são os destinados a
despesas para as quais não haja dotação
orçamentária específica.

QUESTÃO 32 – A execução orçamentária se
submete aos Controles Interno e Externo, de
acordo
com
as
disposições
legais
e
constitucionais em vigor. No âmbito do Estado
de Santa Catarina, a quem compete o referido
Controle Externo?
A) À Assembleia Legislativa, com o auxílio da
Defensoria Pública do Estado.
B) Ao Ministério Público do Estado, com o auxílio
do Tribunal de Contas do Estado.
C) À Assembleia Legislativa, com o auxílio do
Ministério Público do Estado.
D) Ao Ministério Público do Estado, com o auxílio
da Defensoria Pública do Estado.
E) À Assembleia Legislativa, com o auxílio do
Tribunal de Contas do Estado.
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

QUESTÃO 33 – Segundo o que dispõe a
Lei nº 8.666/1993, a licitação pública será
processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos nela expressamente
contidos, entre os quais NÃO se inclui:
A) Princípio da impessoalidade.
B) Princípio da probidade administrativa.
C) Princípio da vinculação ao instrumento
convocatório.
D) Princípio da economicidade.
E) Princípio do julgamento objetivo.

QUESTÃO 34 – Sobre o prazo dos contratos
administrativos,
assinale
a
alternativa
INCORRETA.
A) Em regra, a duração dos contratos regidos
pela Lei nº 8.666/1993 fica adstrita à vigência
dos respectivos créditos orçamentários.
B) Quando o contrato tiver por objeto a
prestação de serviços a serem executados de
forma contínua, seu prazo de duração poderá
ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos com vistas à obtenção de preços e
condições
mais
vantajosas
para
a
administração, limitada a sessenta meses,
sem possibilidade de nova prorrogação.
C) Caso o contrato tiver por objeto aluguel de
equipamentos e a utilização de programas de
informática, a sua duração poderá se
estender pelo prazo de até quarenta e oito
meses após o início da sua vigência.
D) A duração dos contratos não segue a regra
geral, quando contemplar projetos cujos
produtos estejam previstos nas metas
estabelecidas no Plano Plurianual, os quais
poderão ser prorrogados se houver interesse
da Administração e desde que isso tenha sido
previsto no ato convocatório.
E) Quando
houver
possibilidade
de
comprometimento da segurança nacional,
nos casos estabelecidos em decreto do
Presidente da República, ouvido o Conselho
de
Defesa
Nacional,
os
contratos
administrativos poderão ter vigência por até
cento e vinte meses, caso haja interesse da
administração.

QUESTÃO 35 – Qual das alternativas a seguir
evidencia um exemplo de implementação do
modelo de administração pública burocrática?
A) Existência de controle de resultados.
B) Previsão de um plano de metas e de
qualidade.
C) Inserção
de
projeto
estratégico
de
qualificação do servidor público.
D) Estabelecimento de um programa de
eficiência no atendimento ao cidadão.
E) Previsão de normas que estabelecem formas
para a prática de atos ou do processo
administrativo.

QUESTÃO 36 – Analise as assertivas que
seguem:
I. Na década de noventa, o Plano de Reforma
do Estado tinha por meta redimensionar
importantes segmentos na esfera da
Administração Pública. Por exemplo, teve a
intenção de diminuir da presença direta do
Estado na prestação dos serviços públicos,
graças à implantação de privatizações e
desestatizações.
II. A administração pública gerencial tem por
características
o
clientelismo,
o
corporativismo e a ausência de controle
institucional.
III. A figura da agência executiva relaciona-se
com o modelo de administração pública
burocrática.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 37 – Analise as assertivas que
seguem:
I. A cultura de uma organização pode ser
resumida no conjunto de hábitos, crenças,
símbolos e valores que a particularizam em
relação às demais, sendo produto das
relações interpessoais, dos processos
estabelecidos e da interação com a
estrutura.
II. A excelência na gestão pública deverá se
pautar pela visão de futuro, pela cultura da
inovação, pela ênfase no cidadão, pelo
comprometimento dos recursos humanos, e
não
pela
sustentabilidade
e
pela
responsabilidade social.
III. Os componentes que são visíveis e
publicamente observáveis compõem a parte
formal da cultura organizacional, como a
existência de uma norma que orienta os
comportamentos e dispõe expressamente
sobre a estrutura organizacional.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 38 – O Decreto-Lei nº 200/1967
estabeleceu parâmetros para a gestão pública
nacional, o que chamou de “princípios
fundamentais”. Dentre eles, NÃO é um
parâmetro ali expresso nessa legislação:
A) O planejamento.
B) A coordenação.
C) A descentralização.
D) A delegação de competência.
E) A qualificação.

QUESTÃO 39 – Segundo a Lei nº 8.666/1993,
são consideradas modalidades de licitação,
EXCETO:
A) Tomada de preços.
B) Concorrência.
C) Concurso.
D) Credenciamento.
E) Convite.
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RACIOCÍNIO LÓGICO

Para responder à questão 40, considere a
lista
de
Símbolos
lógicos
abaixo,
denominados de conetivos:





representa o condicional
representa a conjunção
representa a disjunção inclusiva
representa a negação.

QUESTÃO 40 – A construção da tabela-verdade
da formula PQP a partir da estrutura
abaixo tem como avaliação final a interpretação
da alternativa:
P
Verdade
Verdade
Falso
Falso

Q
Verdade
Falso
Verdade
Falso

A)
PQP
Falso
Falso
Falso
Falso
B)
PQP
Verdade
Falso
Verdade
Verdade
C)

QUESTÃO 41 – O setor de triagem de
processos registrou durante 8 horas de trabalho
a entrada de 258 processos, sendo que 135
processos envolvem menores de idade e 181
processos envolvem atos criminais.
Nesse
contexto, a quantidade de processos registrados
que envolvem menores de idade e atos criminais
é:
A) 58.
B) 77.
C) 100.
D) 128.
E) 129.

QUESTÃO 42 – Antônia, Mario e Paula são
advogados que atuam exclusivamente em uma
das seguintes áreas do direito família,
trabalhista
ou
criminal,
mas
não
necessariamente nessa ordem. Sabendo que
 Antônia não atua na área de família.
 Mário ou Paula atua na área trabalhista.
 Paula e Antônia não atuam na área
trabalhista.
Deduzimos ser verdade que
A) Antônia atua na área criminal, Mário na área
da família e Paula na área trabalhista.
B) Antônia atua na área trabalhista, Mário na
área da família e Paula na área criminal.
C) Antônia atua na área trabalhista, Mário na
área criminal e Paula na área da família.
D) Antônia atua na área criminal, Mário na área
trabalhista e Paula na área da família.
E) Antônia atua na área da família, Mário na
área trabalhista e Paula na área criminal.

PQP
Verdade
Verdade
Verdade
Verdade
D)
PQP
Verdade
Verdade
Falso
Falso
E)
PQP
Falso
Verdade
Verdade
Verdade
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QUESTÃO 43 – Um sistema de codificação de
processos é formado pela sequência de uma
letra, um algarismo e uma letra. Sendo que
as especificações são as seguintes
A primeira letra identifica uma das seguintes
áreas do direito:
F – Família
C – Consumidor
T – Trabalhista
L – Eleitoral
R – Criminal
O algarismo corresponde ao dia da semana em
que o cadastro foi realizado:
2 – segunda-feira
3 – terça-feira
4 – quarta-feira
5 – quinta-feira
6 – sexta-feira

QUESTÃO 45 – Um juiz realizou 480 audiências
em 4,5 semanas de trabalho. Sendo que em 144
dessas audiências ocorreram conciliação entre
as partes e os processos foram encerrados. Em
outros
102
processos,
não
ocorreram
conciliação,
mas
os
processos
foram
encerrados, pois o reclamante obteve ganho de
causa em 34 desses processos e, no dobro desse
número, o reclamado obteve ganho de causa. O
número de audiências, nesse contexto, que não
teve o processo encerrado e foi necessário
marcar uma nova audiência é de:
A) 102.
B) 130.
C) 234.
D) 336.
E) 378.

A segunda letra identifica o turno em que o
cadastro foi efetivado:
M – turno da manhã (9h às 12h)
T – turno da tarde (13h às 18h)
O número distinto de identificações que podem
ser formadas por esse padrão é:
A) 120.
B) 60.
C) 35.
D) 30.
E) 13.

QUESTÃO 44 – A cada dia útil ingressam na
secretaria de registros de processos exatamente
53 processos a mais que no dia anterior. Assim,
no primeiro dia dessa contagem ingressaram 53
processos, no segundo dia 106, no terceiro dia
159, e assim sucessivamente. Ao final de 22
dias uteis desse levantamento, terá sido
registrado um total de quantos processos?
A) 583.
B) 1.166.
C) 1.219.
D) 2.438.
E) 13.409.
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NOÇÕES DE DIREITO CIVIL E
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

QUESTÃO 46 – No Direito Civil, é considerado
absolutamente incapaz o menor de ____ anos,
o qual deverá, como regra geral, ser _________
nos seus atos da vida civil.
Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.
A) 21
B) 18
C) 18
D) 16
E) 16

–
–
–
–
–

assistido
representado
assistido
representado
assistido

QUESTÃO 47 – Analise as seguintes assertivas
sobre prescrição no Direito Civil:
I. Violado o direito, nasce para o titular a
pretensão, a qual se extingue, pela
prescrição.
II. Não é admitida renúncia da prescrição.
III. As partes podem alterar o prazo de
prescrição previsto em lei, desde que o
façam de forma expressa.
Quais estão corretas?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

A) domicílio do réu.
B) último domicílio do casal.
C) domicílio do genitor que tiver melhor
condição financeira.
D) domicílio ou residência do alimentante.
E) domicílio ou residência do alimentando.

QUESTÃO 51 – A Defensoria Pública gozará de
prazo em _________ para todas as suas
manifestações processuais, o qual terá início a
partir da intimação _____________ do defensor
público.
Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.
A) dobro – por edital
B) dobro – pessoal
C) triplo – por edital
D) triplo – pessoal
E) quádruplo – pela imprensa oficial

QUESTÃO 52 – Reputam-se conexas duas ou
mais ações quando

I.
II.
III.
I e II.
II e III.

QUESTÃO 48 – Nos termos do Código de
Defesa do Consumidor, é considerada enganosa
a publicidade
A) que incite à violência.
B) que desrespeita valores ambientais.
C) discriminatória de qualquer natureza.
D) que se aproveite da deficiência de julgamento
e experiência de crianças.
E) falsa.
QUESTÃO 49 – No Processo
considerado litisconsórcio ativo

QUESTÃO 50 – A competência para a
propositura da ação de alimentos fundada em
casamento, união estável ou parentesco é do

Civil,

A) forem da competência do mesmo órgão
jurisdicional.
B) lhes for comum as partes, o pedido e a causa
se pedir.
C) lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
D) for caso de litisconsórcio necessário.
E) houver identidade quanto às partes e a causa
de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais
amplo, abrange o das demais.

é

A) a atuação de mais de um autor ou réu.
B) a atuação de mais de um autor.
C) a atuação de mais de um réu.
D) aquele que resulta da ocorrência qualquer
das formas de intervenção de terceiro no
processo.
E) aquele que resulta do ingresso do Ministério
Público no processo, na condição de fiscal da
ordem jurídica.
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NOÇÕES DE DIREITO PENAL E DIREITO
PROCESSUAL PENAL

QUESTÃO 53 – Assinale a alternativa que
apresenta as garantias penais, de acordo com o
Artigo 5º da Constituição Federal de 1988.
A) É assegurado o direito de resposta,
proporcional ao agravo, além da indenização
por dano material, moral ou à imagem.
B) São invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado
o direito à indenização pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação.
C) A lei penal não retroagirá, salvo para
beneficiar o réu.
D) Ninguém será processado nem sentenciado
senão pela autoridade competente.
E) É livre a expressão da atividade intelectual,
artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença.

QUESTÃO 54 – O princípio “Não há crime sem
lei anterior que o defina. Não há pena sem
prévia cominação legal” é chamado de:
A) Princípio
B) Princípio
C) Princípio
D) Princípio
E) Princípio

da
da
do
da
do

legalidade e anterioridade.
excepcionalidade.
contraditório.
ampla defesa.
devido processo legal.

QUESTÃO 56 – O crime contra a Administração
da Justiça de dar causa à instauração de
investigação policial, de processo judicial,
instauração de investigação administrativa,
inquérito civil ou ação de improbidade
administrativa contra alguém, imputando-lhe
crime de que o sabe inocente, chama-se:
A) Autoacusação falsa.
B) Coação no curso do processo.
C) Denunciação caluniosa.
D) Falso testemunho ou falsa perícia.
E) Exercício arbitrário das próprias razões.

QUESTÃO 57 – São garantias constitucionais
aplicáveis ao processo penal:
I. Ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal.
II. Aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes.
III. Constitui crime inafiançável e imprescritível
a ação de grupos armados, civis ou
militares, contra a ordem constitucional e o
Estado Democrático.
IV. Ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal
condenatória.
Quais estão corretas?

QUESTÃO 55 – O crime contra a Administração
Pública de apropriar-se o funcionário público de
dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,
público ou particular, de que tem a posse em
razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito
próprio ou alheio, chama-se:

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

A) Concussão.
B) Peculato.
C) Prevaricação.
D) Corrupção Passiva.
E) Advocacia Administrativa.

QUESTÃO 58 – Assinale a alternativa
INCORRETA no tocante às provas que
encontram previsão legal no Código de Processo
Penal.
A) Exame de Corpo de Delito.
B) Prova Testemunhal.
C) Interrogatório do Acusado.
D) Interceptação Telefônica.
E) Confissão.
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QUESTÃO 59 – De acordo com o Código de
Processo Penal, analise as seguintes assertivas:
I. Qualquer do povo poderá e as autoridades
policiais e seus agentes deverão prender
quem quer que seja encontrado em
flagrante delito.
II. Em qualquer fase da investigação policial ou
do processo penal, caberá a prisão
preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se
no curso da ação penal, ou a requerimento
do Ministério Público, do querelante ou do
assistente, ou por representação da
autoridade policial.
III. Nenhum acusado, ainda que ausente ou
foragido, será processado ou julgado sem
defensor.
IV. Em qualquer modalidade de interrogatório,
o juiz garantirá ao réu o direito de
entrevista prévia e reservada com o seu
defensor;
se
realizado
por
videoconferência, fica também garantido o
acesso a canais telefônicos reservados para
comunicação entre o defensor que esteja no
presídio e o advogado presente na sala de
audiência do Fórum, e entre este e o preso.
Quais estão corretas?
A) Apenas I e IV.
B) Apenas II e III.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas I, II e IV.
E) I, II, III e IV.
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

QUESTÃO 60 – Em relação aos Direitos e
Garantias
fundamentais
previstos
na
Constituição Federal, analise as seguintes
assertivas:
I. Todos podem reunir-se pacificamente, sem
armas, em locais abertos ao público,
independentemente de autorização, desde
que
não
frustrem
outra
reunião
anteriormente convocada para o mesmo
local, sendo apenas exigido prévio aviso à
autoridade competente.
II. É plena a liberdade de associação para fins
lícitos, inclusive a de caráter paramilitar.
III. Aos autores pertence o direito exclusivo de
utilização, publicação ou reprodução de
suas obras, transmissível aos herdeiros pelo
tempo que a lei fixar.

I. Permitir, nos casos previstos em lei
ordinária, que forças estrangeiras transitem
pelo território nacional ou nele permaneçam
temporariamente.
II. Elaborar e executar planos nacionais e
regionais de ordenação do território e de
desenvolvimento econômico e social.
III. Explorar,
diretamente
ou
mediante
autorização, concessão ou permissão os
serviços e instalações de energia elétrica e
o aproveitamento energético dos cursos de
água, em articulação com os Municípios
onde
se
situam
os
potenciais
hidroenergéticos.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.

Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 63 – De acordo com a Constituição
Federal, é competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

QUESTÃO 61 – Quanto à Organização do
Estado, analise as seguintes assertivas:
I. Os Territórios Federais integram a União, e
sua criação, transformação em Estado ou
reintegração ao Estado de origem serão
reguladas em lei complementar.
II. Os Estados podem incorporar-se entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se para se
anexarem a outros, ou formarem novos
Estados ou Territórios Federais, mediante
aprovação da população diretamente
interessada, através de plebiscito, e do
Congresso Nacional, por lei ordinária.
III. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios criar distinções
entre brasileiros ou preferências entre si.
Quais estão corretas?

QUESTÃO 62 – Analise as seguintes assertivas
em relação ao que compete à União:

I. Cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras
de deficiência.
II. Proporcionar os meios de acesso à cultura,
à educação, à ciência, à tecnologia, à
pesquisa e à inovação.
III. Combater as causas da pobreza e os fatores
de
marginalização,
promovendo
a
integração
social
dos
setores
desfavorecidos.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 64 – De acordo com a Constituição
Federal, em relação à administração pública,
analise as seguintes assertivas:
I. Os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público poderão ser computados e
acumulados para fins de concessão de
acréscimos ulteriores desde que decorrente
de lei complementar.
II. Durante o prazo improrrogável previsto no
edital de convocação, aquele aprovado em
concurso público de provas ou de provas e
títulos será convocado com prioridade sobre
novos concursados para assumir cargo ou
emprego, na carreira.
III. É vedada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o
efeito de remuneração de pessoal do
serviço público.
Quais estão corretas?
A) Apenas III.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 65 – Quanto ao Conselho Nacional
de Justiça, analise as seguintes assertivas:
I. Compõe-se de onze membros com mais de
trinta e cinco e menos de sessenta e seis
anos de idade, com mandato de dois anos,
admitida uma recondução.
II. Os membros do Conselho serão nomeados
pelo Presidente da República, depois de
aprovada a escolha por maioria simples do
Senado Federal.
III. O Ministro do Superior Tribunal de Justiça
que integrar o Conselho Nacional de Justiça
exercerá a função de Ministro-Corregedor e
ficará excluído da distribuição de processos
no Tribunal.

QUESTÃO 66 – Em relação à Defensoria
Pública, a Constituição Federal estabelece que:
I. É instituição permanente, essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindolhe, como expressão e instrumento do
regime democrático, fundamentalmente, a
orientação jurídica, a promoção dos direitos
humanos e a defesa, em todos os graus,
judicial e extrajudicial, dos direitos
individuais e coletivos, de forma integral e
gratuita, aos necessitados, na forma do
inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição
Federal.
II. Lei complementar organizará a Defensoria
Pública da União e do Distrito Federal e dos
Territórios e prescreverá normas gerais
para sua organização nos Estados, em
cargos de carreira, providos, na classe
inicial, mediante concurso público de provas
e títulos, assegurada a seus integrantes a
garantia da inamovibilidade e vedado o
exercício da advocacia fora das atribuições
institucionais.
III. Às Defensorias Públicas Estaduais são
asseguradas
autonomia
funcional
e
administrativa e a iniciativa de sua proposta
orçamentária
dentro
dos
limites
estabelecidos
na
lei
de
diretrizes
orçamentárias e subordinação ao disposto
no art. 99, § 2º da Constituição Federal,
sendo que em relação às Defensorias
Públicas da União e do Distrito Federal isso
não se aplica.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.
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NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

QUESTÃO 67
INCORRETA.

–

Assinale

a

alternativa

A) Chama-se de “descentralização” o ato de
criar um novo órgão público na estrutura da
Administração Pública.
B) Autarquia é uma entidade que pertence à
Administração Pública indireta e é pessoa
jurídica de direito público.
C) Empresa pública é uma entidade que
pertence à Administração Pública indireta e é
pessoa jurídica de direito privado.
D) A Defensoria Pública do Estado de Santa
Catarina é considerada um órgão do Estado
de Santa Catarina com autonomia funcional e
administrativa.
E) A Secretaria da Fazenda do Estado de Santa
Catarina pertence à Administração Pública
direta estadual.

QUESTÃO 68 – Tomando por base as
disposições da Lei nº 8.666/1993, assinale a
alternativa correta.
A) São considerados tipos de licitação, entre
outros, o menor preço, a melhor técnica e o
convite.
B) Subordinam-se ao regime da referida Lei,
além dos órgãos da administração direta, as
autarquias, as fundações públicas, mas não
os fundos especiais, os quais terão regime
próprio de licitação.
C) A licitação não será sigilosa, sendo públicos e
acessíveis ao público os atos de seu
procedimento, inclusive quanto ao conteúdo
das propostas, até a respectiva abertura.
D) É inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição, em especial
para a contratação de serviços técnicos
dispostos expressamente na referida Lei, de
natureza singular, com profissionais ou
empresas de notória especialização, inclusive
para serviços de publicidade e divulgação.
E) Qualquer cidadão é parte legítima para
impugnar
edital
de
licitação
por
irregularidade na aplicação da referida Lei,
devendo protocolar o pedido até cinco dias
úteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitação, devendo a
Administração
julgar
e
responder
à
impugnação em até três dias úteis.

QUESTÃO 69 – Assinale a alternativa correta.
A) Um restaurante, com a intenção de aumentar
sua clientela, resolve colocar cadeiras e
mesas sobre o passeio público (calçada), sem
deter a devida autorização da Administração
Pública. A Polícia Militar comparece ao local e
retira os móveis que obstruem a passagem
dos pedestres. Estamos, aqui, diante de um
caso de exercício do poder disciplinar.
B) Todo o ato administrativo possui a
possibilidade de impor unilateralmente a
terceiros obrigações, ônus ou deveres,
porque possui o atributo da imperatividade.
C) Um cidadão procura a Defensoria Pública
pretendendo a anulação de uma multa de
trânsito a ele aplicada. Tal pretensão poderá
ser exercida pela via administrativa ou
judicial.
D) Um empregado público, para saber se possui
direito ao pagamento de horas extras, deverá
consultar o estatuto dos servidores civis.
E) Segundo a Constituição do Estado de Santa
Catarina de 1989, a administração é obrigada
a fornecer a qualquer interessado certidão ou
cópia autenticada, no prazo máximo de
sessenta dias, de atos, contratos e convênios
administrativos,
sob
pena
de
responsabilidade da autoridade competente
ou do servidor que negar ou retardar a
expedição.

QUESTÃO 70 – O Poder Público estabelece, de
modo unilateral e em favor de um serviço
público, ônus real sobre um bem imóvel
pertencente ao cidadão, com base em uma lei.
Estamos diante do caso de:
A) Ocupação temporária.
B) Desapropriação.
C) Requisição administrativa.
D) Limitação administrativa.
E) Servidão administrativa.
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QUESTÃO 71 – Segundo o que dispõe
a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à
Informação), órgão ou entidade pública deverá
autorizar ou conceder o acesso imediato à
informação disponível. Não sendo possível
conceder o referido acesso imediato, o órgão ou
entidade que receber o pedido deverá: “I –
comunicar a data, local e modo para se realizar
a consulta, efetuar a reprodução ou obter a
certidão; II – indicar as razões de fato ou de
direito da recusa, total ou parcial, do acesso
pretendido; ou III – comunicar que não possui
a informação, indicar, se for do seu
conhecimento, o órgão ou a entidade que a
detém, ou, ainda, remeter o requerimento a
esse órgão ou entidade, cientificando o
interessado da remessa de seu pedido de
informação”, no prazo não superior a
__________ dias, o qual poderá ser prorrogado
por mais _____ dias, mediante justificativa
expressa, da qual será cientificado o requerente.
Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.
A) 60
B) 30
C) 20
D) 30
E) 20

(sessenta) – 30 (trinta)
(trinta) –10 (dez)
(vinte) –10 (dez)
(trinta) –20 (vinte)
(vinte) –20 (vinte)

QUESTÃO 72 – Analise as assertivas que
seguem:
I. Um cidadão promove uma ação popular
com o intuito de ver declarada a nulidade de
um ato administrativo ilegal. Estamos
diante de um caso de controle externo.
II. Em ação judicial se questiona a validade de
certo ato administrativo praticado. Estamos
diante de um caso de controle posterior.
III. Autoridade superior anula ato praticado por
uma autoridade a ela subordinada. Estamos
diante de um caso de controle hierárquico.

QUESTÃO 73 – Frente ao que dispõe a Lei de
Improbidade
Administrativa,
assinale
a
alternativa INCORRETA.
A) Qualquer pessoa poderá representar à
autoridade administrativa competente para
que seja instaurada investigação destinada a
apurar a prática de ato de improbidade. A
representação, que será escrita ou reduzida
a termo e assinada, conterá a qualificação do
representante, as informações sobre o fato e
sua autoria e a indicação das provas de que
tenha conhecimento.
B) Constitui crime a representação por ato de
improbidade contra agente público ou
terceiro beneficiário, quando o autor da
denúncia o sabe inocente.
C) A perda da função pública e a suspensão dos
direitos políticos só se efetivam com o
trânsito
em
julgado
da
sentença
condenatória. Mas a autoridade judicial ou
administrativa
competente
poderá
determinar o afastamento do agente público
do exercício do cargo, emprego ou função,
sem prejuízo da remuneração, quando a
medida se fizer necessária à instrução
processual.
D) Independentemente das sanções penais,
civis e administrativas previstas na legislação
específica, está o responsável pelo ato de
improbidade sujeito as cominações previstas
na lei, que serão aplicadas cumulativamente,
de acordo com a gravidade do fato.
E) As disposições da Lei nº 8.429/1992 são
aplicáveis, no que couber, àquele que,
mesmo não sendo agente público, induza ou
concorra para a prática do ato de
improbidade ou dele se beneficie sob
qualquer forma direta ou indireta.

Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL DA DPE-SC

QUESTÃO 74 – A Defensoria Pública é
instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como
expressão
e
instrumento
do
regime
democrático, a orientação jurídica, a promoção
dos direitos humanos e a defesa, em todos os
graus, judicial e extrajudicial, dos direitos
individuais e coletivos, de forma integral e
gratuita, aos vulneráveis. Com base nessa
afirmação, assinale a alternativa que mencione
os princípios institucionais da Defensoria
Pública.

QUESTÃO 76 – Para o cumprimento das
funções atribuídas pelo Artigo nº 134 da
Constituição Federal e no Artigo nº 104 da
Constituição do Estado de Santa Catarina, é
necessário que a Defensoria Pública se organize
administrativamente. De acordo com a Lei
Complementar nº 575/2012, assinale a
alternativa correta.

A) Unidade, indivisibilidade e independência
funcional.
B) Unidade,
indivisibilidade
e
autonomia
funcional.
C) Unidade,
autonomia
e
independência
funcional.
D) Autonomia,
independência
funcional
e
indivisibilidade.
E) Unidade,
autonomia,
indivisibilidade
e
independência funcional.

A) São órgãos da Administração Superior a
Defensoria Pública-Geral, a Subdefensoria
Pública-Geral, o Conselho Superior e a
Ouvidoria-Geral.
B) Os Defensores Públicos são órgãos de
atuação.
C) A organização da Defensoria Pública deve
primar pela descentralização, e sua atuação
deve incluir atendimento interdisciplinar,
bem como a tutela dos interesses individuais,
difusos, coletivos e individuais homogêneos
dos assistidos.
D) A Corregedoria-Geral da Defensoria Pública é
órgão auxiliar.
E) A Corregedoria-Geral e a Ouvidoria-Geral da
Defensoria Pública são órgãos auxiliares.

QUESTÃO 75 – São direitos dos assistidos da
Defensoria Pública, EXCETO:

QUESTÃO 77 – Constitui hipótese de atuação
da Defensoria Pública:

A) Qualidade e eficiência do atendimento.
B) Uso do nome social à pessoa transexual,
transgênero e travesti.
C) Direito de revisão de sua pretensão quando
recusada pelo Defensor Público.
D) A tramitação dos processos e procedimentos
apenas para a realização de exames e
perícias.
E) Informação sobre localização e horário de
funcionamento dos serviços.

A) Ajuizamento de ação civil pública para a
promoção de direito individual de pessoa
idosa.
B) Atendimento de mulher vítima de violência
doméstica apenas quando hipossuficiente.
C) Atuação como curador em favor de pessoa
privada de liberdade patrocinada por
advogado livremente escolhido.
D) Assistência e orientação à pessoa jurídica
mediante simples afirmação de necessidade.
E) Atendimento de servidor público estadual em
pretensão, salvo quando em oposição ao
Estado.
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QUESTÃO 78
INCORRETA.

–

Assinale

a

alternativa

QUESTÃO 80 – Sobre a gratuidade de justiça,
assinale a alternativa correta.

A) A Corregedoria-Geral é órgão de fiscalização
da atividade funcional e da conduta dos
membros e dos servidores da Instituição.
B) O Defensor Público-Geral e o Subdefensor
Público-Geral devem ser maiores de 35
(trinta e cinco) anos e membros estáveis da
carreira.
C) Compete ao Corregedor-Geral da Defensoria
Pública
determinar
correições
extraordinárias.
D) O Conselho Superior da Defensoria Pública
tem como membros natos o Defensor
Público-Geral, o Subdefensor Público-Geral, o
Corregedor-Geral e o Ouvidor-Geral.
E) Compete ao Conselho Superior editar as
normas que regulamentam a eleição para
Ouvidor-Geral.

A) A pessoa beneficiária de gratuidade de justiça
fica dispensada de efetuar depósito previsto
em lei para interposição de recurso e para
propositura de ação.
B) A pessoa beneficiária de gratuidade de justiça
fica isenta da responsabilidade de pagamento
das despesas processuais em caso de
sucumbência.
C) A gratuidade de justiça se estende aos
honorários contratuais devidos ao advogado
particular contratado.
D) Os atos extrajudiciais de acesso à justiça não
estão abarcados pela gratuidade de justiça.
E) A gratuidade de justiça em processos
judiciais restringe-se a taxas, custas e
emolumentos.

QUESTÃO 79 – Sobre a gestão de convênios,
contratos e licitações da Defensoria Pública de
Santa
Catarina,
assinale
a
alternativa
INCORRETA.
A) A gestão de convênios deve obedecer, no que
couber, à Lei nº 8.666/1993.
B) Gestão e fiscalização constituem atividades
análogas e podem ser exercidas pelo mesmo
setor e servidores.
C) Compete à Gerência de Convênios, Contratos
e Licitações a análise dos termos de
referência e projetos básicos encaminhados
pelas unidades demandantes.
D) Compete ao gestor do contrato requisitar ao
Defensor Público-Geral o parecer sobre
situação jurídica incidente na execução ou
fiscalização do contrato.
E) Nos casos em que é facultativa e for
dispensada a celebração de instrumento de
contrato,
o
acompanhamento
e
a
fiscalização, incluindo o recebimento do
objeto, caberá à autoridade ou órgão que
solicitou
o
bem
ou
serviço,
independentemente da designação de gestor
ou fiscal.
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REDAÇÃO

Instruções: Elabore um texto dissertativo-argumentativo com extensão mínima de 25 linhas e
máxima de 30, expondo suas ideias sobre o tema proposto. Não se esqueça de criar um título.
Importante:
1. Confira se seus dados de identificação estão corretos na sua folha definitiva de redação. Qualquer
divergência, chame o fiscal da sala.
2. Faça o rascunho de seu texto na página seguinte, revise-o e, a seguir, passe a limpo na folha
definitiva que está devidamente identificada.
3. Não serão corrigidos textos a lápis.
4. Não é permitido o uso de corretivo líquido. Caso cometa algum equívoco, risque-o e reescreva a
passagem.
5. Textos que não abordarem o tema proposto e que não tiverem o número mínimo de linhas
delimitado NÃO serão considerados.
6. A letra deverá ser legível e de tamanho regular.
7. Seja original, autônomo e criativo, não copiando nenhum fragmento do texto que orienta a prova
de Língua Portuguesa.
TEMA – Redução da carga de trabalho semanal
O texto da prova de Língua Portuguesa discorre sobre o tempo de trabalho semanal,
buscando apresentar as razões pelas quais esse período poderia ser reduzido. Aponta ele que se
percebe hoje uma distribuição profundamente nociva do trabalho que marca a nossa sociedade,
visto que, muitas vezes concentra a riqueza produzida por muitos nas contas bancárias de poucos,
sem melhorar a vida da maioria; ao mesmo tempo, diz que milhares de trabalhadores querem
aumentar sua carga de trabalho – quase um paradoxo. Como consequência: problemas na
saúde, nas relações familiares, etc. Em virtude disso, sugere a redução de tempo de trabalho
semanal, que provocaria a redução da emissão de carbono – diminuindo a poluição da natureza; a
alteração da quantidade de desempregados, visto que muitos outros poderiam ser admitidos; a
melhoraria da saúde dos trabalhadores; diversas alterações no ambiente familiar, como uma melhor
divisão dos trabalhos domésticos, o maior aproveitamento do tempo dispensado ao cuidado dos
filhos, além de possibilitar mais qualidade de vida, seja exercitando-se, lendo e até mesmo
relaxando.
Nesse sentido, solicitamos sua reflexão acerca do tema: a redução da carga horária
semanal, orientando seu texto a partir das seguintes questões: No seu ponto de vista, as
consequências apontadas seriam de fato suficientes para a promoção da redução da
jornada semanal de trabalho? Ou isso não justificaria a aceitação desse novo modelo haja
vista o fato de vivermos hoje em uma sociedade que prioriza o ter?
Lembre-se de que sua dissertação deverá apresentar ideias organizadas, de acordo com a
norma culta da língua escrita, fundamentada em argumentos consistentes, podendo, inclusive,
valer-se de pequenas narrações ou descrições.
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