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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 

 

1. Você recebeu este CADERNO DE QUESTÕES e um CARTÃO DE RESPOSTAS.  

2. Este caderno de questões contém 30 (trinta) questões objetivas, cada uma com valor 

igual a 1 (um) ponto. Observe que as respostas deverão ser lançadas no cartão de 

respostas. Respostas lançadas no caderno de questões não serão consideradas para 

efeito de correção.  

3. Para realizar esta prova, você poderá usar lápis (ou lapiseira), caneta azul ou preta, 

borracha, apontador, par de esquadros, compasso, régua milimetrada e transferidor.  

4. Cada questão objetiva admite uma única resposta, que deve ser assinalada no cartão 

de respostas a caneta, no local correspondente ao número da questão. O assinalamento 

de duas respostas para a mesma questão implicará na anulação da questão.  

5. Siga atentamente as instruções do cartão de respostas para o preenchimento do 

mesmo. Cuidado para não errar ao preencher o cartão.  

6. O tempo total para a execução da prova é limitado a 2 (duas) horas.  

7. Não haverá tempo suplementar para o preenchimento do cartão de respostas.  

8. Não é permitido deixar o local de exame antes de transcorrido o prazo de 1 (uma) 

hora de execução de prova.  

9. Os 03 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer em sala para 

acompanhar a conclusão dos trabalhos.  

10. Leia os enunciados com atenção. Resolva as questões na ordem que mais lhe 

convier.  

11. Não é permitido destacar quaisquer das folhas que compõem este caderno.  

12. Aguarde o aviso para iniciar a prova. Ao terminá-la, avise o fiscal e aguarde-o no seu 

lugar. 

 

 

 

 



   

          
São Carlos, 

Capital da Tecnologia 
 

Concurso Público de Estagiários 
 

2019 

 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos 

Avenida Getúlio Vargas, 1500 – Jardim São Paulo – CEP 13570-390 – São Carlos/SP 

CNPJ/MF 45.359.973/0001-50 – I.E. 637.271.909.116 

PABX – (16) 3373-6400 

 

 

 

CONCURSO PARA ESTAGIÁRIO DE DIREITO 

 

2019 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

1. Pelo que prevê a Constituição Federal, o mandado de segurança é destinado a: 

A) proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 

B) tutelar a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e 

liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 

cidadania. 

C) assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, 

constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter 

público. 

D) retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou 

administrativo. 

 

2. Assinale a alternativa CORRETA: Segundo a Constituição Federal de 1988, no 

artigo 5º, inciso XL, dispõe que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. 

Este é o princípio da: 

A) Anterioridade. 

B) Retroatividade. 

C) Razoabilidade. 

D) “in dubio pro reu”. 

 

3. Assinale a alternativa CORRETA: Dos princípios que regem a Administração Pública, 
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explícitos na CF/88, temos o da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade e: 

A) Interesse público. 

B) Segurança jurídica.  

C) Eficiência. 

D) Controle jurisdicional. 

 

4. Assinale a alternativa CORRETA: A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direita e indireta, 

quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, é exercida pelo Poder Legislativo, 

mediante: 

A) Controle externo e sistema de controle interno de cada Poder. 

B) Princípio da extraterritorialidade. 

C) Nexo de causalidade. 

D) Tribunais da Justiça Federal. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

5. Indique a alternativa que identifica o Estatuto das Licitações e dos Contratos 

Administrativos: 

A) Lei nº 8.078/90. 

B) Lei nº 10.520/02. 

C) Lei nº 12.462/11. 

D) Lei nº 8.666/93. 

 

6. Indique a alternativa CORRETA que contempla as principais fontes do Direito 

Administrativo: 

A) A lei, a doutrina, a jurisprudência e o costume. 

B) A lei, a doutrina, a jurisprudência e o fato. 

C) O ato administrativo, o costume e a jurisprudência. 
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D) A lei, a doutrina, a hermenêutica e o costume. 

 

7. Assinale a alternativa CORRETA. Segundo Hely Lopes Meirelles, “toda 

determinação estatal, positiva ou negativa, geral, imprevista, que onera 

substancialmente a execução do contrato administrativo” é o conceito de: 

A) Aplicação da teoria da imprevisão. 

B) Caso fortuito e força maior. 

C) Fato do Príncipe. 

D) Fato da Administração. 

 

8. Sobre os Poderes da Administração Pública, assinale a alternativa correta: 

A) O poder disciplinar é conferido ao administrador para a edição de normas 

complementares à lei, permitindo a sua fiel execução. 

B) O poder regulamentar permite a administração pública apenar a prática de infrações 

funcionais dos servidores. 

C) O poder hierárquico permite a administração escalonar as funções dos seus órgãos 

bem como de ordenar e rever a atuação de seus agentes. 

D) O poder vinculado é aquele que permite diversos comportamentos possíveis de 

serem tomados pelo administrador diante do caso concreto. 

 

DIREITO DO TRABALHO 

 

9. Assinale a alternativa CORRETA. São princípios relacionados ao Direito do Trabalho: 

A) Norma mais favorável, primazia da realidade, da vinculação. 

B) Norma mais favorável, primazia da realidade, da subsidiariedade. 

C) Norma mais favorável, da proteção ao trabalhador, da hierarquia. 

D) Norma mais favorável, primazia da realidade, da proteção ao trabalhador. 

 

10. Sobre a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), assinale a alternativa 

INCORRETA: 
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A) A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico 

até a audiência. 

B) Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, não serão 

aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados.  

C) O ônus da prova incumbe ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito e 

ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do reclamante. 

D) O ônus da prova incumbe ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito e 

ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do reclamante. 

 

DIREITO CIVIL e LEI DE INTRODUÇÃO ÀS  

NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO 

 

11. Sobre o Código Civil (CC/2002), assinale a alternativa INCORRETA: 

A) O domicílio da União é o Distrito Federal; dos Estados e Territórios, as respectivas 

capitais e do Município, o lugar onde funcione a administração municipal. 

B) São pessoas jurídicas de direito público interno, a União; os Estados, o Distrito 

Federal e os Territórios; os Municípios; as autarquias, inclusive as associações públicas; 

as fundações bem como as demais entidades de caráter público criadas por lei. 

C) É domicílio do servidor público o lugar em que exercer permanentemente suas 

funções. 

D) Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não 

econômicos.  

 

12. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: 

A) os maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) anos. 

B) os ébrios habituais. 

C) os viciados em tóxicos. 

D) os menores de 16 (dezesseis) anos. 
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13. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a vigência das leis. 

A lei posterior revoga a anterior quando: 

A) quando expressamente o declare. 

B) estabelecer disposições gerais ou especiais a par das já existentes. 

C) quando seja com ela incompatível. 

D) quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL e LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

 

14. O juiz nomeará curador especial, com base no Código de Processo Civil, EXCETO: 

A) ao incapaz que não tiver representante legal, enquanto durar a incapacidade.  

B) ao incapaz cujos interesses colidirem com os do representante legal, enquanto durar 

a incapacidade. 

C) ao réu preso revel, enquanto não for constituído advogado. 

D) ao agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar 

extraterritorialidade sem designar onde tem, no país, o seu domicílio. 

 

15. Sobre o Código de Processo Civil (CPC/2015), assinale a alternativa CORRETA: 

A) Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a 

lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, 

lhe preencham a finalidade essencial. 

B) A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público gozarão de prazo em quádruplo para contestar e em dobro 

para recorrer. 

C) O membro da Advocacia Pública será civil e regressivamente responsável quando 

agir com culpa no exercício de suas funções. 

D) Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 10 (dez) dias o 

prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. 
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16. Sobre a Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/1990), assinale a alternativa 

CORRETA: 

A) A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa não poderão constituir um único 

documento. 

B) A Dívida Ativa regularmente inscrita não goza da presunção liquidez. 

C) O Termo de Inscrição de Dívida Ativa não deverá conter a origem, a natureza e o 

fundamento legal ou contratual da dívida. 

D) A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, 

abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em 

lei ou contrato. 

 

DIREITO PENAL 

 

17. 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, constitui o crime de: 

A) Peculato. 

B) Peculato culposo. 

C) Peculato mediante erro de outrem. 

D) Concussão. 

 

18. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora 

da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar 

promessa de tal vantagem, constitui o crime de: 

A) Corrupção ativa. 

B) Concussão. 

C) Excesso de exação. 

D) Corrupção passiva. 

 

19. Em relação a aplicação da lei penal, segundo as disposições do Código Penal, 
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assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Não há crime sem lei anterior que o defina, nem há pena sem prévia cominação legal. 

B) Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, 

cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais e civis da sentença. 

C) A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos 

anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. 

D) A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou 

cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua 

vigência. 

 

20. Sobre o Código Penal (CP), assinale a alternativa CORRETA: 

A) Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber 

indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei 

não autoriza é crime de excesso de exação. 

B) Não existe crime de peculato na forma culposa. 

C) Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 

antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida é crime de corrupção 

passiva. 

D) Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu 

infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao 

conhecimento da autoridade competente é crime de prevaricação. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

21. Há palavras que admitem formas variantes, sem que essa variação signifique 

alteração do seu significado. Qual das palavras abaixo NÃO ADMITE forma variante: 

A) abaixar ou baixar. 

B) assoalho ou soalho. 

C) beneficência ou beneficente. 

D) flauta ou frauta. 
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22. Sobre as regras de divisão silábica, aponte a alternativa CORRETA. NÃO SE 

SEPARAM: 

A) Hiatos. 

B) Encontros consonantais imperfeitos. 

C) Dígrafos RR, SS, SC, SÇ, XC, XS. 

D) Ditongos. 

 

23. Sobre a classificação das palavras de acordo com o número de sílabas, a palavra 

ONÇA pode ser classificada como: 

A) Monossílaba. 

B) Dissílaba. 

C) Trissílaba. 

D) Polissílaba. 

 

24. Sobre o uso da crase, aponte a alternativa CORRETA. 

A) Viajaremos à Manaus. 

B) Voltarei à Campinas. 

C) Chegaremos à Turquia em poucos minutos. 

D) Olhei tudo à distância. 

 

25. Sobre o uso da crase, aponte a alternativa CORRETA. 

A) Conheço à dos cabelos negros. 

B) Entreguei à do balcão para ser atendido rapidamente. 

C) Comprei à que você pediu. 

D) Eu obedeço às ordens. 

 

26. Sobre colocação pronominal, assinale a alternativa que indica um caso de 

PRÓCLISE: 

A) Não veio nem me avisou. 

B) Deixarteia se você quisesse. 
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C) Mostrou-me o machucado. 

D) Retirou-se assim, de mansinho. 

 

27. Sobre colocação pronominal, assinale a alternativa que indica um caso de 

MESÓCLISE: 

A) Não me deixe. 

B) Entregounos as encomendas. 

C) Viver é realizar-se. 

D) Recebervosemos para o almoço. 

 

28. De acordo com as regras gramaticais sobre o uso do porquê, assinale a alternativa 

CORRETA: 

A) Gostaria de saber porque desistimos. 

B) Ele é o homem porque me apaixonei. 

C) Por que não foi? 

D) Eu não fui ao hospital por que estava lotado demais. 

 

29. De acordo com as regras gramaticais sobre o uso do porquê, assinale a alternativa 

CORRETA: 

A) Venha por que sua presença é importante para nós. 

B) Deve haver um por quê para ele estar assim. 

C) Este por quê não me estimulou. 

D) Qual o porquê da sua raiva? 

 

30. Sobre o uso da concordância dos adjetivos, quando dois ou mais substantivos são 

determinados por um adjetivo posposto (depois), assinale a alternativa INCORRETA: 

A) homem e mulher belas. 

B) ternura e amor humanos. 

C) sala e cozinha amplas. 

D) Mulher e homem belo.  


