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Preencha o quadro acima, não deixando de assinar no local indicado;
A avaliação é individual;
Duração da avaliação é de 01 (uma) hora;
Essa avaliação tem o valor de 50 (cinquenta) pontos;
O tempo de tolerância para o início das provas e o tempo de sigilo é de 10
minutos.

QUESTÃO UM: Quando a norma entra em vigor significa:

a)
b)
c)
d)

Que a mesma passa a ter aplicação e por todos deve ser cumprida.
Que a mesma passa a ter eficácia.
Que a mesma foi publicada.
Que a mesma foi revogada.

QUESTÃO DOIS: Se uma lei passa a regular, de forma diversa e incompatível, matéria

idêntica a uma lei anterior:
a)
b)
c)
d)

Somente a lei anterior continua em vigor.
A lei nova passa a vigorar com a lei anterior.
Ambas as leis ficam revogadas.
A lei nova revoga a anterior, ainda que tacitamente.

QUESTÃO TRÊS: São ramos do Direito Privado, exceto:

a) Direito penal.
b) Direito Comercial.

c) Direito civil.
d) Direito empresarial.
QUESTÃO QUATRO: Quando a lei for omissa, o juiz poderá, existindo uma lei que

preveja uma situação semelhante, aplicá-la no caso concreto. Nesse caso, o
magistrado se valeu:
a)
b)
c)
d)

Da analogia.
Dos costumes.
Dos princípios gerais de direito.
De interpretação autêntica.

QUESTÃO CINCO: Marque abaixo a alternativa que contém um dos elementos do

Estado:
a)
b)
c)
d)

Federação.
República.
Povo.
Monarquia.

QUESTÃO SEIS: Empresa pública:

a)
b)
c)
d)

É pessoa jurídica de direito público.
Pode prestar serviço público de natureza social.
É pessoa jurídica de direito privado.
Somente presta serviço público.

QUESTÃO SETE: São características atribuídas às autarquias:

a)
b)
c)
d)

Impenhorabilidade de seus bens.
Possibilidade de alienar seus bens de uso especial livremente.
Responsabilidade subjetiva.
Processo comum de execução.

QUESTÃO OITO: Administração pública concedeu licença para que o particular

pudesse exercer atividade comercial. Posteriormente, o local passou a funcionar como
casa noturna de shows e dança. Nesse caso a administração deverá:
a)
b)
c)
d)

Cassar o ato.
Revogar o ato.
Anular o ato.
Cancelar o ato.

QUESTÃO NOVE: São exemplos de inexigibilidade de licitação, exceto:

a)
b)
c)
d)

Contratação direta de entidade destinada à recuperação social do preso.
Contratação de artista consagrado pela opinião pública.
Contratação de pintor consagrado pela crítica especializada.
Contratação direta de fornecedor exclusivo.

QUESTÃO DEZ: Servidor público, mediante Portaria, sofreu penalidade de demissão

pela prática de infração disciplinar. Nesse caso, a infração disciplinar de servidor
configura:
a)
b)
c)
d)

A finalidade do ato.
O motivo do ato.
O objeto do ato.
A forma do ato.

