
 
 

 
PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIO S DE NÍVEL 

SUPERIOR – ÁREAS DIVERSAS - DIREITO 
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NOME:______________________________________________________________ Nº INSCR.____________ 

INSTRUÇÕES 
 

1- Preencha com esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, de 
maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO  solicitados no Caderno de Prova (Nome 
Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão de Resposta. 
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (05 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 30 questões objetivas, com 04 (quatro) alternativas (A, B, C, 

D), valendo 1 ponto cada, devendo o candidato obter no mínimo 50% de acerto para 
aprovação.  

 
4- No Cartão de Respostas, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE , com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda à opção de sua 
escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 

  
 
5- O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela coordenação do 
Processo Seletivo. 

 
6- Não rasure o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA ALTERNATIVA , caso 

contrário, a questão será ANULADA . Evite deixar questões sem respostas. 
 
7- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos fiscais, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como qualquer 

comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de Prova 

completo, juntamente com o Cartão de Resposta, devidamente assinado. 
 

11- A saída de sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora de início da prova. A não 
observância desta exigência acarretará a exclusão do Processo Seletivo. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes do seu término, poderá 

levar consigo o Caderno de Prova. 
 

13- O gabarito será publicado no dia 13/09/2016, e o resultado da PROVA OBJETIVA  a partir do 
dia 24/09/2016 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva 

 
Edital nº 01, de 09/08/2016. 
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PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIO S DE 
NÍVEL SUPERIOR – DIREITO 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
01) Quanto à citação, prescreve o Código 
de Processo Civil: 
 
A) Incumbe ao autor adotar, no prazo de 
10 (dez) dias, as providências necessárias 
para viabilizar a citação. 
B) A citação é válida, ainda quando 
ordenada por juízo incompetente. 
C) A parte não será prejudicada pela 
demora imputável exclusivamente ao 
serviço judiciário. 
D) A interrupção da prescrição, operada 
pelo despacho que ordena a citação, 
produzirá seus efeitos a partir do referido 
despacho. 
 
02) Assinale a alternativa CORRETA. A 
União, os Estados, o Distrito Federal, 
gozarão de prazo em dobro para todas as 
suas manifestações processuais, cuja 
contagem terá início a partir da intimação 
pessoal, incluindo, ainda: 
 
A) As autarquias e sociedade de economia 
mista. 
B) As autarquias e as empresas públicas. 
C) As Autarquias e as fundações de direito 
privado. 
D) As Autarquias e as fundações de direito 
público. 
 
03) Assinale a alternativa INCORRETA, 
segundo prescrição do Código de 
Processo Civil: 
 
A) Há litispendência quando se repete 
ação que está em curso. 
B) No prazo de 10 (dez) dias, o autor pode 
optar por alterar a petição inicial para 
incluir como litisconsorte passivo, o sujeito 
indicado pelo réu. 
C) Há coisa julgada quando se repete 
ação que já foi decidida por decisão 
transitada em julgado. 
D) Uma ação é idêntica à outra quando 
possui as mesmas partes, a mesma causa 
de pedir e o mesmo pedido. 
 
04) Assinale a alternativa CORRETA, 
levando em conta as prescrições do 
Código de Processo Civil.  Serão 
representados em juízo, ativa e 
passivamente: 

A) A União, pelo Presidente da República 
e pela Advocacia-Geral da União, 
diretamente ou mediante órgão vinculado. 
B) O Estado e o Distrito Federal, por seu 
Governador e seus procuradores. 
C) O Município, por seu prefeito ou 
procurador. 
D) A fundação de direito privado, por quem 
a lei do ente federado designar. 
 
05) Para a penhora ou arresto de bens na 
execução fiscal, primeiramente, seguirá a 
ordem: 
 
A) Dinheiro, titulo da dívida pública, pedras 
e metais preciosos e imóveis. 
B) Dinheiro, imóveis, metais preciosos e 
títulos da dívida pública. 
C) Imóveis, dinheiro, pedras e metais 
preciosos e títulos da dívida pública. 
D) Imóveis, dinheiro, títulos da dívida 
pública e pedras e metais preciosos. 
 
06) Segundo prescrição da Lei 8666/93 
(Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos), a alienação de bens da 
Administração Pública, subordinada à 
existência de interesse público 
devidamente justificado, será precedida de 
avaliação e obedecerá às seguintes 
normas: 
 
A) Quando imóveis depende de avaliação 
prévia, lei autorizando e licitação na 
modalidade de concorrência, 
exclusivamente. 
B) Quando móveis depende de avaliação 
prévia, lei autorizando e licitação. 
C) Quando imóveis depende de avaliação 
prévia, lei autorizando e licitação na 
modalidade de concorrência podendo, em 
certos casos, ser utilizado o leilão. 
D) Quando móveis depende de avaliação 
prévia, lei autorizando e licitação na 
modalidade de concorrência. 
 
07) São tipos de licitação:  
 
A) Concorrência, concurso, leilão e menor 
preço. 
B) Menor preço, melhor técnica, técnica e 
preço, a de maior lance ou oferta. 
C) Tomada de preços, convite, concurso. 
D) Convite, menor preço, leilão e melhor 
técnica. 
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08) Assinale a alternativa INCORRETA. A 
Lei de licitação e contratos quanto às 
compras prescreve que: 
 
A) Sempre que possível deverão ser 
processadas pelo sistema de registro de 
preços. 
B) Deverão submeter-se às condições de 
aquisição e pagamento semelhantes às do 
setor privado. 
C) O registro de preços será precedido de 
ampla pesquisa de mercado. 
D) Validade do registro de preços não 
superior a dois anos. 
 
09) Para a escolha de trabalho técnico, 
científico ou artístico, mediante a 
instituição de prêmios ou remuneração aos 
vencedores,  a lei de regência indica a 
utilização de: 
 
A) Concorrência. 
B) Concurso. 
C) Leilão. 
D) Convite. 
 
10)  Assinale a alternativa CORRETA. O 
contratado pelo Poder Público, através de 
regular procedimento licitatório fica 
obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões: 
 
A) Acréscimo de compras até 50% do 
valor inicial atualizado do contrato. 
B) Supressão de compras até 50% do 
valor inicial atualizado do contrato 
C) Supressão, no caso de reforma de 
edifício até o limite de 50%. 
D) Acréscimo, no caso de reforma de 
edifício até o limite de 50%. 
 
11) Quanto às sanções aplicadas em 
razão do atraso injustificado na execução 
do contrato, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
A) A aplicação de multa de mora impede 
que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato. 
B) Poderá ser aplicada a suspensão 
temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 5 
(cinco) anos. 
C) declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública 
poderá ser aplicada pelo prazo máximo de 
2 (dois) anos. 

D) Tem competência para aplicar a 
penalidade de Declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a 
Administração Pública o Secretário 
Municipal.  
 
12) Assinale a alternativa CORRETA. 
Poderá ocorrer a inexigibilidade de 
licitação: 
 
A) Para a contratação de serviços técnicos 
profissionais, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade 
para serviços de informática. 
B) Para a contratação de serviços técnicos 
profissionais, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade 
para serviços de publicidade e divulgação. 
C) Para a contratação de serviços técnicos 
profissionais, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade 
para serviços de engenharia. 
D) Para a contratação de serviços técnicos 
profissionais, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade 
para serviços de artísticos. 
 
13) Quanto ao pregão, assinale a única 
alternativa CORRETA: 
 
A) O prazo fixado para a apresentação 
das propostas, contado a partir da 
publicação do aviso, não será inferior a 8 
(oito) dias úteis. 
B) A fase interna do pregão será iniciada 
com a convocação dos interessados. 
C) No curso da sessão, o autor da oferta 
de valor mais baixo e os das ofertas com 
preços até 20% (vinte por cento) 
superiores àquela poderão fazer novos 
lances verbais e sucessivos, até a 
proclamação do vencedor. 
D) Para julgamento e classificação das 
propostas, será adotado o critério de 
menor preço, podendo, em certos casos, 
se adotar técnica e preço. 
 
14) Assinale a alternativa INCORRETA. 
Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: 
 
A) Construir uma sociedade livre, justa e 
solidária e garantir o desenvolvimento 
nacional. 
B) Pluralismo político. 
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C) Erradicar a pobreza e a marginalização. 
D) Reduzir as desigualdades sociais e 
regionais. 
 
15) Assinale a alternativa CORRETA. 
Quantos aos direitos sociais, prescreve a 
Constituição Federal: 
 
A) É facultativa a participação dos 
sindicatos nas negociações coletivas de 
trabalho. 
B) É vedada a dispensa do empregado 
sindicalizado a partir da posse no cargo 
sindical. 
C) Nas empresas de mais de duzentos 
empregados, é assegurada a eleição de 
um representante destes com a finalidade 
exclusiva de promover-lhes entendimento 
direto com os empregadores.  
D) É proibido o trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre a menores de dezesseis anos 
e  podendo, a partir dos doze anos de 
idade apenas trabalhar na condição de 
aprendiz. 
 
16) São condições de elegibilidade a idade 
mínima de: 
 
A) Trinta anos para Presidente e Vice-
Presidente da República e Senador. 
B) Vinte e um anos para Governador e 
Vice-Governador de Estado e do Distrito 
Federal. 
C) Vinte e um para Deputado Federal e 
Estadual. 
D) Dezoito anos para  Prefeito e Vereador. 
 
17) A Constituição Federal prescreve que: 
 
A) É vedada a adoção de requisitos e 
critérios diferenciados para a concessão 
de aposentadoria dos servidores públicos, 
ressalvados, nos termos definidos em leis 
complementares, os casos de servidores, 
apenas, portadores de deficiência e que 
exerçam atividades de risco. 
B) O tempo de serviço federal, estadual ou 
municipal será contado para efeito de 
aposentadoria e o tempo de contribuição 
correspondente para efeito de 
disponibilidade. 
C) Ao servidor ocupante, exclusivamente, 
de cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração bem como 
de outro cargo temporário ou de emprego 
público, aplica-se o regime geral de 
previdência social. 
D) Os requisitos de idade e de tempo de 
contribuição serão reduzidos em cinco 

anos, para aposentadoria, para o 
professor que comprove exclusivamente 
tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil, no ensino 
fundamental, médio e superior.  
 
18) Assinale a alternativa INCORRETA. 
Acerca da estabilidade do servidor público 
civil, a Constituição Federal prescreve que: 
 
A) Como condição para a aquisição da 
estabilidade, é obrigatória a avaliação 
especial de desempenho por comissão 
instituída para essa finalidade. 
B) Será concedida após três anos de 
efetivo exercício aqueles nomeados em 
virtude de concurso público. 
C) O estável perderá o cargo, somente, 
perderá o cargo mediante processo 
administrativo em que lhe seja assegurada 
ampla defesa.  
D) Invalidada por sentença judicial a 
demissão do servidor estável, será ele 
reintegrado. 
 
19) O processo legislativo compreende a 
elaboração, EXCETO de: 
 
A) Leis complementares. 
B) Decretos Presidenciais. 
C) Leis delegadas. 
D) Medidas provisórias. 
 
20) Assinale a alternativa INCORRETA. 
Do produto da arrecadação dos impostos 
sobre renda e proventos de qualquer 
natureza e sobre produtos industrializados, 
49% (quarenta e nove por cento), a União 
entregará para o Município:  
 
A) Vinte e dois inteiros e cinco décimos 
por cento ao Fundo de Participação dos 
Municípios. 
B) Um por cento ao Fundo de Participação 
dos Municípios, que será entregue no 
primeiro decêndio do mês de dezembro de 
cada ano. 
C) Um por cento ao Fundo de Participação 
dos Municípios, que será entregue no final 
do primeiro quadrimestre de cada ano. 
 D Um por cento ao Fundo de Participação 
dos Municípios, que será entregue no 
primeiro decêndio do mês de julho de cada 
ano.  
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21) Assinale a alternativa INCORRETA. 
Na repartição de receitas tributárias 
pertencem aos Municípios: 
 
A) O produto da arrecadação do imposto 
da União sobre renda e proventos de 
qualquer natureza, incidente na fonte, 
sobre rendimentos pagos, a qualquer 
título, por eles, suas autarquias, empresas 
públicas e pelas fundações que instituírem 
e mantiverem. 
B) Cinquenta por cento do produto da 
arrecadação do imposto do Estado sobre a 
propriedade de veículos automotores 
licenciados em seus territórios. 
C) Vinte e cinco por cento do produto da 
arrecadação do imposto do Estado sobre 
operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação. 
D) Cem por cento do produto da 
arrecadação do imposto da União sobre a 
propriedade territorial rural, relativamente 
aos imóveis neles situados em razão da 
opção de sua fiscalização e cobrança.  
 
22) A Constituição prescreve imunidade 
tributária, EXCETO para: 
 
A) Templos de qualquer culto. 
B) Patrimônio, renda e serviços dos 
partidos políticos. 
C) Entidades sindicais dos trabalhadores e 
patronal. 
D) Patrimônio, renda ou serviços, uns dos 
outros. 
 
23) NÃO compete aos Municípios instituir 
impostos sobre: 
 
A) Transmissão intervivos a qualquer título 
por doação. 
B) Serviços de qualquer natureza. 
C) Propriedade predial e territorial urbana. 
D) Transmissão “inter vivos” de direitos 
reais sobre imóveis. 
 
24) Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Aos Estados compete instituir Imposto 
de Circulação de Mercadoria e Serviços e 
a União o imposto sobre serviços de 
comunicação. 
B) Ao Município o imposto sobre a 
propriedade predial e territorial urbana e 
ao Estado imposto sobre serviços de 
qualquer natureza. 

C) Ao Município imposto sobre serviço de 
transporte interestadual e a União o 
Imposto de Renda. 
D) A União o Imposto Sobre Grandes 
Fortunas e ao Estado imposto de 
transmissão causa mortis. 
 
25) O Imposto incidente sobre Propriedade 
predial e territorial urbana: 
 
A) Poderá ser progressivo apenas em 
razão da localização do imóvel. 
B) Poderá ser progressivo em razão do 
uso do imóvel. 
C) Poderá ser progressivo em razão do 
valor do imóvel. 
D) Não poderá ser progressivo, apenas 
proporcional. 
 
26) Exigir, para si ou para outrem, direta 
ou indiretamente, ainda que fora da função 
ou antes de assumí-la, mas em razão 
dela, vantagem indevida tipifica crime de: 
 
A) Excesso de Exação. 
B) Prevaricação. 
C) Corrupção passiva. 
D) Concussão. 
 
27) Assinale  a alternativa INCORRETA. 
Para efeitos penais considera-se 
funcionário público:  
 
A) Quem, embora transitoriamente ou sem 
remuneração, exerce cargo, emprego ou 
função pública. 
B) Quem exerce cargo, emprego ou 
função em entidade autárquica. 
C) Quem trabalha em prestadora de 
serviço público, contratada ou conveniada 
para execução de atividade típica da 
Administração Pública. 
D) Os ocupantes de cargo efetivo, 
emprego público, excluídos os ocupantes 
de cargo em comissão.  
 
28) Assinale a alternativa INCORRETA. O 
Código Civil Brasileiro considera 
incapazes, relativamente a certos atos ou 
à maneira de os exercer: 
 
A) Os maiores de dezesseis e menores de 
dezoito anos. 
B) Os pródigos. 
C) Os excepcionais sem desenvolvimento 
mental completo. 
D) Os ébrios habituais. 
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29) Assinale a alternativa INCORRETA. 
Serão registrados em registro público: 
 
A) Os nascimentos, casamentos e óbitos. 
B) As sentenças que decretarem o 
divórcio. 
C) A emancipação por outorga dos pais ou 
por sentença do juiz. 
D) A interdição por incapacidade absoluta 
ou relativa. 
 
30) NÃO são consideradas pessoas 
jurídicas de direito público interno: 
 
A) As empresas públicas. 
B) As Autarquias. 
C) As associações públicas. 
D) Os territórios. 
 


