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Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas de respostas
(a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em
relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Nacional

5 questões

(10 questões)
1. De acordo com o texto, é correto afirmar.
1. A nova ordem econômica e a política internacional acarretaram, desde a década de 90,
profundas reformas nos portos brasileiros.
2. A extinção da Portobrás aconteceu concomitantemente às profundas reformas dos portos
brasileiros.
3. As reformas nos portos brasileiros vieram açular os obstáculos à modernização portuária.
4. Em um exame de um porto, as dimensões
“carga”, “mercadoria” e “instalações e seus
usuários” são focos do ente físico, do agente
econômico e do elo da cadeia logística,
respectivamente.
5. A palavra Portobrás é acentuada graficamente
por se tratar de oxítona terminada em “as”;
embora seja um substantivo próprio.

Leia o texto.
(…) A partir da década de 90, os portos de praticamente todos os países passam por profundas reformas, a fim de compatibilizá-los com a nova ordem
econômica e política internacional. Isto também ocorreu nos portos brasileiros, por estarem diretamente
correlacionados ao desempenho portuário mundial,
ao acelerado incremento do comércio internacional e
à demanda por ganhos contínuos e exponenciais na
eficiência produtiva.
Foi nessa década que se deu início ao processo de
“enxugamento” administrativo que teve por base
a extinção abrupta da Portobrás, sem deixar, em
seu lugar, uma organização para regular o setor
portuário. Surge então uma nova legislação chamada
erroneamente de “Lei de Modernização dos Portos”.
Com isto os portos brasileiros aderiram ao processo
de amplas reformas que, certamente, caracterizarão
mais um ponto de inflexão na história portuária
brasileira. De início, essas reformas foram balizadas
apenas por algumas alterações pontuais, destinadas
a romper antigas tradições julgadas “obstaculizantes
à modernização”, mas estas demandas hoje estão
contidas numa nova ordem: seus marcos regulatórios,
que requerem o exame do porto sob, pelo menos,
três dimensões: 1) elo de cadeia logística; 2) agente
econômico; e 3) ente físico. Na primeira dimensão, o
foco de análise é a carga, na segunda, é a mercadoria,
e na terceira, são as instalações e seus usuários. (…)
Raimundo F. Kappel. Excerto extraído de http://www.sbpcnet.org.br

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Assinale a alternativa que apresenta correta regência verbal.
a. (
b. (

) Cheguei no porto já passava da meia noite.
) Já perdoei meus amigos pelas ofensas proferidas involuntariamente.
c. ( ) Para navegar, prefiro mais o céu azul do que o
nublado.
d. ( X ) Devemos obedecer à legislação portuária
para eficácia dos trabalhos.
e. ( ) As capacitações aos empregados visam a
formação técnica dos mesmos.
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3. Assinale a alternativa cujo termo sublinhado está
corretamente analisado.

5. Assinale a alternativa que apresenta a frase corretamente pontuada.

a. ( ) Isto também ocorreu nos portos brasileiros.
(verbo transitivo direto)
b. ( ) Requer o exame do porto sob, pelo menos,
três dimensões. (objeto indireto)
c. ( ) Os portos de praticamente todos os países
passam por profundas reformas. (sujeito
composto)
d. ( ) Com isto os portos brasileiros aderiram
ao processo de amplas reformas. (complemento nominal)
e. ( X ) De início, essas reformas foram balizadas apenas por algumas alterações pontuais. (adjunto
adverbial)

a. ( ) Capitão não entendi, a ordem proferida.
b. ( ) Um dia porém, ele voltará de terras distantes.
c. ( X ) Chegando à fronteira, que era à margem de
um lago, olhou o porto que ficou distante.
d. ( ) Veleiro Azul o barco preferido naquele porto,
partiu e até hoje, não voltou.
e. ( ) Livre de julgamentos errôneos a gestão dos
portos deve com denodo, estimular, o cumprimento da legislação brasileira.

4. Analise as afirmativas sobre Redação Oficial.
1. A redação oficial deve caracterizar-se pela
impessoalidade.
2. Não há obrigatoriedade do uso do padrão
culto na redação oficial, pois se trata de uma
comunicação que deve ser entendida por
todo e qualquer cidadão.
3. O jargão burocrático, como todo jargão, deve
ser evitado, pois terá sempre sua compreensão limitada.
4. A frase: “Vossa Senhoria podeis dar vosso
parecer neste caso, agora” está correta quanto
ao uso dos pronomes.
5. O fecho “Respeitosamente” deve ser usado
apenas para o Presidente da República ou
Juízes do Supremo Tribunal Federal.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
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Língua Inglesa

5 questões

Chart 1
Port of São Francisco do Sul

Chart 2
(State of Santa Catarina)

This port handles large volumes of grains, frozen meat
and petroleum. It is located     the Island of São
Francisco do Sul on the north coast     the State
of Santa Catarina,     Southern Brazil. It is the
country’s 10th ranked port in terms of the total value of
cargo handled. Half of the total cargo is generated by
a Petrobras terminal.
Investments and main projects
Ongoing – R$90 million - PAC-PND – Dredging to 14
meters.
Total trade: US$5.76 billion
Exports: US$3.42 billion / Imports: US$2.34 billion
Main cargos
Loading – Soy, motor compressors, cylinder block
heads, cylinders, wood, chick meat, maize, furniture,
ceramics, textiles.
Unloading – Petroleum, fertilizers, wheat, copper,
rubber, iron, steel, aluminum, machinery for meat
preparation.
Cargo volume (in million tonnes/year)
Total: 12.9 / Port: 8.38 / Petrobras: 8.71
Port authority
Administration of the Port of São Francisco do Sul Selfgoverning state company
Location
Av. Eng. Leite Ribeiro 782 – São Francisco do Sul, SC –
Mail: Caixa Postal 71
Tel: 55 (47) 3471-1200 – Site: www.apsfs.sc.gov.br
Directors
Paulo Cesar Cortez Corsi – President
Tel: 55 (23) 3781-1940
Gilberto de Freitas – Logistics Director
gilberto@apsfs.sc.gov.br
Tel: (47) 3471-12

Port of Itajaí

(State of Santa Catarina)

Brazil’s only municipally run port, Itajaí is the largest
exporter of frozen and refrigerated cargos (the largest
for frozen chicken) and Brazil’s second port for containers.     port is located in the municipality of
the same name, on     north coast of the State of
Santa Catarina in     South of Brazil. It handles
Brazil’s highest value-added cargos.
Investments and main projects
Ongoing – R$80 million – (PAC-PND-Federal govt.)
New access, terminals, dredging.
Planed – R$160 million – Port expansion.
Total trade: US$8.95 billion
Exports: US$6.38 billion / Imports: US$2.57 billion
Main cargos
Loading – Frozen chicken, other meat, wood and
paper, machinery and motors, ceramic products,
apples, sugar, tobacco
Unloading – Machinery and motors, empty containers, chemical products, textiles.
Cargo volume (in million tonnes/year)
Total: 7.3
Loading: 4.9 / Unloading: 2.3
Selected terminais
Public quays, Teconvi, Dow Chemicals, Braskarne and
Portnave terminals.
Port authority
Superintendency of the Port of Itajaí Municipal
government
Location
Rua Blumenau, 05 – Itajaí, SC – CEP 88305-101
Tel: 55 (47) 3341-8000; 2104-8000 – Site: www.portoitajai.com.br
Directors
Arnaldo Schmitt – Superintendent
arnaldo@portoitajai.com.br
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6. Read the charts and decide if they are true ( T ) or
false ( F ).
( ) Food is loaded in both Ports.
( ) São Francisco’s main loading cargos are: wood
and paper.
( ) Itajaí’s main unloading cargos are chemical
products and textiles.
( ) São Francisco’s administration is
Governmental responsibility.
( ) Itajaí’s cargo volume is bigger than São
Francisco’s.
Choose the alternative which presents the correct
sequence.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

T•T•F•T•F
T•F•T•T•F
F•T•T•F•F
F•T•F•T•F
F•F•F•F•T

7. The following words: ‘the largest’ and ‘ the highest’
used in chart 2:
a. ( ) are irregular adjectives.
b. ( ) are adverbs used in the comparative of
superiority.
c. ( ) are adjectives used in the superlative of
inferiority.
d. ( X ) are adjectives used in the superlative of
superiority.
e. ( ) are adverbs used in the comparative of
inferiority.

8. The following words: ‘dredging’, ‘maize’ and ‘copper’
can correctly be translated as:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

dragas; arroz; cobre.
dragar; maisena; prata.
dragagem; milho; cobre.
drenagem; milho; platina.
carregamento; soja; ouro.
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9. Choose the alternative which presents the correct
prepositions that are missing in chart 1.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

on • of • in
in • to • on
at • by • of
off • at • by
by • off • in

10. Choose the alternative which presents the correct
articles, or its omission ( — ), that are missing in chart 2.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

A • the • a
An • a • the
— • — • the
The • an • an
The • the • the
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Conhecimentos Específicos
11. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação aos conceitos dos institutos
ambientais de acordo com a lei que institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.
(

) Recurso ambiental: a atmosfera, as águas
interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os
elementos da biosfera, a fauna e a flora.
( ) Proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por
interferência humana, admitido apenas o uso
indireto dos seus atributos naturais.
( ) Plano de manejo: exploração do ambiente de
maneira a garantir a perenidade dos recursos
ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais
atributos ecológicos, de forma socialmente
justa e economicamente viável.
( ) Corredores ecológicos: o entorno de uma
unidade de conservação, onde as atividades
humanas estão sujeitas a normas e restrições
específicas, com o propósito de minimizar os
impactos negativos sobre a unidade.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V•V•F•F
V•F•V•F
V•F•F•F
F•V•F•V
F•V•F•F

(30 questões)

13. O meio ambiente está protegido pela
Constituição Federal de 1988.
Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Aquele que, devidamente autorizado por
meio de licença ambiental, explorar recursos minerais é isento de recuperar o meio
ambiente degradado.
( ) Para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, deverá o Poder
Público exigir o estudo posterior de impacto
ambiental, a que se dará publicidade.
( ) A Floresta Amazônica, a Mata Atlântica e de
Araucária, a Serra do Tabuleiro, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na
forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
( ) As usinas que operem com reatores nucleares
deverão ter suas localizações definidas pelos
Municípios em que forem sediadas, sem o que
não poderão ser instaladas.
( X ) Incumbe ao Poder Público controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem
risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente.

12. De acordo com o Código Florestal, constitui
título de direito sobre bem intangível e incorpóreo
transacionável.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

pousio
apicum
crédito de carbono
área urbana consolidada
faixa de passagem de inundação
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14. Assinale a alternativa correta sobre as áreas de
preservação permanentes, de acordo com o Código
Florestal.
a. (

b.

c.

d.

e.

) É vedado qualquer tipo de intervenção ou a
supressão de vegetação nativa em Área de
Preservação Permanente.
( ) Qualquer tipo de vegetação nas áreas em altitude superior a oitocentos metros está protegida como área de preservação permanente.
( ) É compulsória a instituição de área de preservação permanente no entorno de reservatórios artificiais de água, ainda que não
decorram de barramento ou represamento de
cursos d’água naturais.
( X ) Por ato do Chefe do Poder Executivo, quando
declaradas de interesse social, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a assegurar condições de
bem-estar público poderão ser declaradas de
preservação permanente.
( ) As faixas marginais de qualquer curso d’água
natural perene e intermitente, excluídos os
efêmeros, cuja borda da calha do leito regular tenha largura mínima em trinta metros,
são consideradas áreas de preservação
permanente.

16. Assinale a alternativa correta acerca da emenda à
Constituição.
a. (

b.

c.

d.

e.

17. Constitui ato de improbidade administrativa que
causa prejuízo ao Erário:
1. permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente.
2. permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou
locação de bem ou serviço por preço superior
ao de mercado.
3. frustrar a licitude de processo licitatório ou
dispensá-lo indevidamente.
4. perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública
de qualquer natureza.

15. Assinale a alternativa correta acerca dos direitos
sociais previstos na Constituição Federal.
a. (

b.

c.

d.

e.

) O repouso semanal remunerado deverá recair
preferencialmente aos sábados, domingos ou
feriados.
( X ) É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a
proibição de distinção entre trabalho manual,
técnico e intelectual ou entre os profissionais
respectivos.
( ) O trabalho normal que exceder a 8 horas diárias e quarenta e quatro semanais deverá ser
compensado ou anotado em banco de horas.
( ) A remuneração do trabalho noturno superior
à do diurno depende de prévia e expressa
previsão em negociação coletiva.
( ) A diversidade de direitos entre o trabalhador
com vínculo empregatício permanente e o
trabalhador avulso é garantia constitucional
que visa à melhoria da condição social dos
trabalhadores.
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) A emenda à Constituição será promulgada
pela Câmara dos Deputados, com o respectivo
número de ordem.
( ) A matéria constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada não pode
mais ser objeto de nova proposta.
( ) A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta do Presidente do Supremo Tribunal
Federal.
( X ) A Constituição não poderá ser emendada na
vigência de intervenção federal, de estado de
defesa ou de estado de sítio.
( ) A proposta de emenda à Constituição deve se
limitar a matérias que tratam: da forma federativa de Estado; ao voto direto, secreto, universal e periódico; à separação dos Poderes; e
aos direitos e garantias individuais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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18. Assinale a alternativa correta sobre o pregão.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Constitui um tipo de licitação para aquisição
de bens e serviços comuns.
( ) A garantia da proposta deverá ser depositada
pelo licitante interessado no prazo de quinze
dias, se outro não estiver fixado no edital.
( ) A licitação na forma do pregão deverá ser realizada, obrigatoriamente, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação,
ou seja, o denominado pregão eletrônico.
( ) A fase externa do pregão será iniciada com a
definição do objeto. Deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que,
por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,
limitem a competição.
( X ) A equipe de apoio deverá ser integrada em sua
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente
do órgão ou entidade promotora do evento.

20. Assinale a alternativa que corresponde à modalidade de licitação entre interessados devidamente
cadastrados ou que atenderem a todas as condições
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior
à data do recebimento das propostas, observada a
necessária qualificação.
a.
b.
c.
d.
e.

b.

c.

d.

e.

) Após o decurso de quinze anos de posse
mansa, pacífica e com justo título, os bens
públicos estarão sujeitos a usucapião.
( X ) O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido
legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem.
( ) Os bens públicos de uso comum do povo,
os de uso especial e os dominicais são inalienáveis, enquanto conservarem a sua
qualificação.
( ) Os bens que constituem o patrimônio das
pessoas jurídicas de direito público, como
objeto de direito pessoal, ou real, de cada
uma dessas entidades são considerados bens
públicos de uso especial.
( ) Consideram-se públicos os bens do domínio
nacional pertencentes às pessoas jurídicas de
direito público e das empresas privadas que
integram a administração indireta.

Convite
Concorrência
Tomada de preço
Concurso
Leilão

21. O processo de dispensa ou de inexigibilidade será
instruído com os seguintes elementos:
1. caracterização da situação emergencial ou
calamitosa que justifique a dispensa, quando
for o caso.
2. razão da escolha do fornecedor ou
executante.
3. justificativa do preço.
4. documento de aprovação dos projetos de
pesquisa aos quais os bens serão alocados.

19. Assinale a alternativa correta em relação ao
regime jurídico do bem público.
a. (

( )
( )
(X)
( )
( )

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

22. Quando o agente pratica o ato administrativo
visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou
implicitamente, na regra de competência verifica-se a
ocorrência de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

desvio de poder.
desvio de finalidade.
excesso de poder.
encampação.
caducidade.
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23. Assinale a alternativa correta sobre a alteração do
contrato administrativo.
a. ( X ) Em havendo alteração unilateral do contrato
que aumente os encargos do contratado, a
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro
inicial.
b. ( ) A administração não poderá negar o pedido
de reajuste contratual quando devidamente
comprovada a hipótese de fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências
incalculáveis, configurando-se álea econômica
extraordinária e extracontratual.
c. ( ) O contrato administrativo é irreajustável,
devendo o licitante vencedor suportar os riscos financeiros dos preços oferecidos em sua
proposta comercial.
d. ( ) O contrato administrativo pode ser alterado
unilateralmente pela administração quando
necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originário.
e. ( ) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços
ou compras, até cinquenta por cento do valor
inicial atualizado do contrato.

24. Analise o texto abaixo sobre a Lei de Greve.
Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam
as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme
o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

12 horas da paralisação.
24 horas da paralisação.
36 horas da paralisação.
48 horas da paralisação.
72 horas da paralisação.
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25. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) as controvérsias decorrentes da relação de
trabalho e da prestação de serviços, mesmo
que de cunho civil.
( X ) os mandados de segurança, habeas corpus
e habeas data , quando o ato questionado
envolver matéria sujeita à sua jurisdição.
( ) as ações que envolvam exercício do direito de
greve dos empregados privados e dos servidores públicos.
( ) as ações de indenização por dano moral ou
patrimonial, desde que, no polo ativo da
demanda figure empregado, trabalhador
avulso, trabalhador temporário ou trabalhador eventual.
( ) as ações sobre representação sindical, entre
sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores,
e entre sindicatos e empregadores, entre
associações de classes e entre sindicatos e
associações.

26. Assinale a alternativa correta de acordo com a
Consolidação das Leis do Trabalho.
a. (
b.

c.

d.

e.

) O contrato de experiência não poderá exceder
de cento e oitenta dias.
( ) O contrato individual ou coletivo de trabalho
poderá ser acordado tácita ou expressamente,
por prazo determinado ou indeterminado, e,
sempre, por escrito.
( ) O empregado no exercício dos cargos de
diretoria, gerência ou outros de confiança
imediata do empregador está garantido com
estabilidade, só podendo deixar o cargo em
caso de falta grave.
( X ) Equiparam-se ao empregador, para os efeitos
exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência,
as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados.
( ) A apuração de falta grave contra empregado
garantido com estabilidade deverá ser realizada perante as Comissões de Conciliação
Prévia, após reclamação escrita do empregado.
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27. Assinale a alternativa correta sobre os recursos na
Justiça do Trabalho.

29. Assinale a alternativa correta acerca do instituto
da antecipação de tutela.

a. (

a. ( X ) A tutela antecipada também poderá ser
concedida quando um ou mais dos pedidos
cumulados, ou parcela deles, mostrar-se
incontroverso.
b. ( ) Existindo prova inequívoca da verossimilhança da alegação poderá o Juiz a requerimento da parte ou de ofício, antecipar, total
ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial.
c. ( ) Se o autor, a título de antecipação de tutela,
requerer providência de natureza cautelar,
deverá o juiz indeferir o pedido e redistribuí-lo para o juízo competente para analisar a
medida cautelar em caráter incidental.
d. ( ) A tutela antecipada não poderá ser revogada
ou modificada até o final julgamento.
e. ( ) Não se concederá a antecipação da tutela
quando, sobre o objeto a ser antecipado, haja
fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação.

b.

c.

d.

e.

) Caberá recurso de agravo de petição dos
despachos que denegarem a interposição de
recursos.
( ) Das decisões definitivas ou terminativas dos
Tribunais Regionais, em processos de sua
competência originária, quer nos dissídios
individuais, quer nos dissídios coletivos,
caberá recurso de revista.
( ) Das decisões definitivas ou terminativas no
processo de execução que derem ao mesmo
dispositivo de lei federal interpretação diversa
da que lhe houver dado o Tribunal Superior
do Trabalho, caberá recurso ordinário para a
instância superior.
( ) O recurso de revista, dotado de efeito suspensivo devolutivo, será interposto perante o
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho,
que, por decisão fundamentada, poderá
recebê-lo ou denegá-lo.
( X ) O agravo de petição só será recebido quando
o agravante delimitar, justificadamente, as
matérias e os valores impugnados, permitida
a execução imediata da parte remanescente
até o final, nos próprios autos ou por carta de
sentença.

30. Assinale a alternativa correta acerca dos embargos do devedor de acordo com o Código de Processo
Civil.
a. (

28. Assinale a alternativa correta sobre o processo
trabalhista.
a. (
b.

c.

d.

e.

) O dissídio individual trabalhista deverá observar a forma escrita.
( ) O não comparecimento do reclamante à
audiência importa revelia, além de confissão
quanto à matéria de fato.
( X ) Os sindicatos de classe são legitimados para
representar os empregados nos dissídios individuais do trabalho.
( ) Aberta a audiência, após a leitura da reclamação, o juiz ou presidente proporá o interrogatório das partes e promoverá a ouvida das testemunhas, dos peritos e dos técnicos, se houver.
( ) Terminada a instrução e proferida a sentença,
poderão as partes aduzir a intenção de recorrer juntamente com as suas razões, em prazo
não excedente de 10 minutos para cada uma.

b.

c.

d.

e.

) Os embargos serão oferecidos no prazo de
trinta dias, contados da data da citação do
devedor.
( ) O executado, após garantido à execução por
meio de penhora, depósito ou caução, poderá
opor-se à execução por meio de embargos.
( ) Os embargos do executado terão efeito suspensivo quando versarem sobre cumulação
indevida de execuções.
( ) Nas execuções por carta precatória, a citação
do executado será imediatamente comunicada pelo juiz deprecado ao juiz deprecante,
inclusive por meios eletrônicos, contando-se
o prazo para embargos a partir da juntada do
termo de penhora no juízo deprecante.
( X ) Os embargos à execução serão distribuídos
por dependência, autuados em apartado e
instruídos com cópias das peças processuais
relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade
pessoal.
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31. Em matéria de recursos, assinale a alternativa
correta de acordo com o Código de Processo Civil.
a. (

33. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei
que dispõe sobre a exploração direta e indireta pela
União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários.

b.

a. (

c.

d.

e.

) A renúncia ao direito de recorrer depende da
aceitação expressa da outra parte.
( ) Dos despachos ordinatórios cabe recurso de
agravo retido.
( X ) O recurso pode ser interposto pela parte
vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo
Ministério Público.
( ) Na apelação, no recurso especial, no recurso
extraordinário e nos embargos de declaração
e de divergência, o prazo para interpor e para
responder é de quinze dias.
( ) São dispensados de preparo os recursos interpostos apenas pelo Ministério que goza de
isenção legal.

32. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei
que dispõe sobre a exploração direta e indireta pela
União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários.

c.

d.

a. (

b.

c.

d.

e.

) A administração do porto deverá ser exercida
diretamente pela entidade concessionária do
porto organizado, sendo vedada a intervenção da União na gestão interna da unidade
portuária.
( ) Os contratos de concessão e arrendamento
portuários serão sempre precedidos de licitação
na modalidade de leilão, devendo ser considerados como critérios para julgamento a maior
capacidade de movimentação, a menor tarifa e
o menor tempo de movimentação de carga.
( ) Por questões de segurança nacional, os navios
da Marinha do Brasil terão sempre a prioridade para atracação no porto.
( X ) Ato do Presidente da República disporá sobre
a definição da área dos portos organizados, a
partir de proposta da Secretaria de Portos da
Presidência da República.
( ) Findo o prazo dos contratos de concessão ou
de arrendamento, os bens vinculados aos serviços executados reverterão ao patrimônio do
Município em que estiver sediado o porto.

b.

e.

34. Assinale a alternativa correta sobre título de
crédito.
a. (
b.

c.

d.

e.

Página 12

) Sob pena de se caracterizar o vínculo empregatício, o órgão de gestão de mão de obra
não poderá ceder trabalhador portuário
avulso ao operador portuário.
( X ) O órgão de gestão de mão de obra do trabalho avulso responde, solidariamente com
os operadores portuários, pela remuneração
devida ao trabalhador portuário avulso e
pelas indenizações decorrentes de acidente
de trabalho.
( ) O operador portuário deverá constituir comissão paritária para solucionar litígios. Em caso
de impasse, as partes devem recorrer à arbitragem de ofertas finais, constituindo o laudo
arbitral proferido para solução da pendência
título executivo judicial.
( ) A operação portuária em instalações localizadas fora da área do porto organizado será
disciplinada pela União, observadas as normas
estabelecidas pelas autoridades marítima,
aduaneira, sanitária, de saúde e de polícia
marítima.
( ) A entrada ou a saída de mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas
somente poderá efetuar-se em portos ou
instalações portuárias de turismo.

) O aval somente terá validade se for dado no
verso do próprio título.
( ) O título de crédito, incompleto ao tempo da
emissão, não poderá ser preenchido sob pena
de invalidade dos ajustes realizados.
( X ) A omissão de qualquer requisito legal, que
tire ao escrito a sua validade como título de
crédito, não implica a invalidade do negócio
jurídico que lhe deu origem.
( ) O título de crédito que não contenha indicação de vencimento deverá ser liquidado no
prazo máximo de trinta dias.
( ) Quando não indicado no título, considera-se
lugar de emissão e de pagamento a praça de
domicílio do devedor.
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35. Assinale a alternativa correta acerca no nome
empresarial.
a. ( X ) Equipara-se ao nome empresarial, para os
efeitos da proteção da lei, a denominação das
sociedades simples, associações e fundações.
b. ( ) O nome do fundador, acionista, ou pessoa que
haja concorrido para o bom êxito da formação da empresa poderá constar na firma, por
extenso ou abreviadamente.
c. ( ) A sociedade em conta de participação poderá
ser operada sob o nome de firma ou denominação, aditada da expressão “conta de
participação”.
d. ( ) A sociedade limitada poderá adotar somente
o nome comercial na modalidade de firma,
integrada pela palavra final “limitada” ou a sua
abreviatura no início do nome.
e. ( ) A sociedade cooperativa funciona sob firma
ou denominação integrada, ao final, pelo
vocábulo “cooperativa”.

36. Assinale a alternativa correta em relação à sociedade por quota de responsabilidade limitada.
a. (
b.
c.
d.

e.

) O capital social divide-se em quotas, sempre
iguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio.
( ) O quotista poderá integralizar a sua parte em
prestação de serviço.
( ) A responsabilidade de cada sócio é limitada
ao valor do capital social da empresa.
( X ) Pela exata estimação de bens conferidos
ao capital social respondem solidariamente
todos os sócios, até o prazo de cinco anos da
data do registro da sociedade.
( ) No caso de condomínio de quota, todos os
quotistas terão os direitos a ela inerentes; contudo, podem os sócios, no ato constitutivo,
ou por unânime convenção posterior, limitar
entre si a responsabilidade de cada um.

37. Assinale a alternativa que corresponde ao complexo de bens organizado, para exercício da empresa,
por empresário, ou por sociedade empresária.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Balancete
Livro diário
Escrituração
Estabelecimento
Registro empresarial

38. Assinale a alternativa correta em relação aos
princípios do Direito Tributário.
a. ( X ) Os livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão não podem ser tributados por força do princípio da imunidade
tributária.
b. ( ) O princípio da capacidade tributária permite
a instituição de tributos com tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem
em situação equivalente, proibida, contudo,
qualquer distinção em razão de ocupação
profissional ou função por eles exercida.
c. ( ) A exigência de tributos em relação a fatos
geradores ocorridos antes do início da vigência
da lei que os houver instituído ou aumentado
constitui violação ao princípio do confisco.
d. ( ) A observância ao princípio da legalidade veda
a cobrança de tributos no mesmo exercício
financeiro em que haja sido publicada a lei
que os instituiu ou aumentou.
e. ( ) O princípio da anualidade, expresso na
Constituição Federal vigente, estabelece que
nenhum tributo poderá ser exigido sem que
a lei que o houver instituído esteja em vigor
antes do seu exercício financeiro.

Página 13

SCPar Porto de Imbituba S.A.
S12 Analista Portuário • Jurídica

39. Assinale a alternativa que contém apenas tributos que podem ter função extrafiscal.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Imposto sobre renda e proventos de qualquer
natureza, Imposto sobre produtos industrializados, Imposto de importação, Imposto sobre
a propriedade de veículos automotores.
( X ) Imposto sobre operações financeiras, Imposto
sobre produtos industrializados, Imposto de
Importação, Imposto de Exportação.
( ) Imposto sobre circulação de mercadorias e
serviços, Imposto sobre produtos industrializados, Imposto sobre serviço de qualquer
natureza, Imposto sobre a propriedade predial
e territorial urbana.
( ) Imposto sobre operações financeiras, Imposto
sobre renda e proventos de qualquer natureza, Imposto sobre grandes fortunas.
( ) Imposto sobre circulação de mercadorias e
serviços, Imposto sobre serviço de qualquer
natureza e Imposto sobre a propriedade territorial rural.

40. Assinale a alternativa correta, de acordo com o
Código Tributário Nacional.
a. ( X ) A capacidade tributária passiva independe da
capacidade civil das pessoas naturais.
b. ( ) O sujeito ativo da obrigação tributária é a
pessoa jurídica de direito público, titular da
competência para exigir o seu cumprimento.
c. ( ) Fato gerador da obrigação acessória é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.
d. ( ) A ocorrência do fato gerador da obrigação
principal fixa a responsabilidade tributária do
contribuinte, devendo o lançamento reger-se
pela lei vigente ao seu tempo.
e. ( ) Por se tratar de atividade vinculada e obrigatória, o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo não poderá mais ser
modificado.
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