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Total de questões 40 
 
INSTRUÇÕES: 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a substituição ao fiscal. 

 
• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local 

indicado. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante 

atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada 
questão.  

 
• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o 

CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS 
decorrente de erro cometido por candidato. 

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 
• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 

calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de 
consulta. 

 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do cartão de 

respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do 
efetivo início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será 
permitido copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 

assinado. 
 
• Os três últimos candidatos de cada sala deverão permanecer até o último candidato concluí-la, a fim de 

acompanhar os fiscais até a sala da coordenação para que sejam lacrados os envelopes. Somente após este 
procedimento poderão retirar-se do local. 

 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem 

autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 
  

Cuidado com o “sal a gosto” 
 

Quase todas as receitas trazem no final dos 
ingredientes um “sal a gosto”. Mas “sal a gosto” não 
quer dizer “sal liberado”! O recomendado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) são cinco 
gramas de sal por dia, no máximo. Mas... atenção: pelo 
menos ______ gramas já estão presentes naturalmente 
nos alimentos. O resto é que vem do sal adicionado à 
comida. 

O brasileiro, no entanto, consome cerca de 12 
gramas de sal por dia, o que equivale a 2,5 vezes a 
mais do que o recomendado.  

Estudos da Sociedade Brasileira de Cardiologia 
e da Pesquisa de Orçamentos Familiares apontam que 
a maior parte do sódio consumido diariamente vem do 
sal de cozinha. E um quarto desse sal é adicionado à 
comida durante o preparo. 

O excesso de sódio, principal componente do 
sal de cozinha, pode aumentar os riscos de doenças 
cardiovasculares, como acidente vascular cerebral 
(AVC) e hipertensão arterial. Mais de 30 milhões de 
brasileiros ______ pressão arterial elevada. 

Então, o melhor a se fazer é retirar o saleiro da 
mesa e acostumar o paladar, afirmam nutricionistas. 
 

http://wp.clicrbs.com.br/ladonatureba/... - adaptado 
 

1) Considerando-se a concordância dos termos, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) duas - tem 
b) duas - têm 
c) dois - tem 
d) dois - têm 
 

2) Com base no texto, analisar a sentença abaixo: 
 
Qualquer receita sugere que se salgue a gosto o 
alimento ao final da lista de ingredientes (1ª parte). A 
OMS recomenda a ingestão de pelo menos cinco 
gramas de sal por dia (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

3) De acordo com o texto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O brasileiro consome mais de duas vezes a 

quantidade máxima recomendada de sal por dia, o 
que chega a cerca de 12 gramas. 

(---) Mais de 30 milhões de pessoas sofrem de 
hipertensão devido ao consumo excessivo de 
sódio. 

 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

4) Assinalar a alternativa que apresenta o sentido 
expresso pelo advérbio “Então” na última frase do 
texto: 
 
a) Tempo. 
b) Modo. 
c) Afirmação. 
d) Lugar. 
 

5) Em relação aos encontros consonantais, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - Em encontros como “bs”, “rs”, “ns”, se o “s” for 

seguido de vogal, separam-se as consoantes. Do 
contrário, ficam na mesma sílaba: “ab-sol-ver”, mas 
“abs-ter”; “per-so-na-gem”, mas “pers-pec-ti-va”; 
“tran-sa-tlân-ti-co”, mas “trans-por-te”. 

II - São alguns exemplos de encontros consonantais 
inseparáveis: br – “brin-co”; gl – “gló-ria”; fl – “in-fla-
ma-do”. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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6) Assinalar a alternativa cuja frase apresenta uma 
palavra paroxítona INCORRETAMENTE acentuada: 
 
a) Há muita malícia nesse olhar. 
b) Sem dúvida, a melhor pessoa que conhecí.  
c) Os pastéis da dona Carmem chegaram. 
d) O acêrvo conta com mais de 150 mil peças. 
 

7) Assinalar a alternativa que NÃO apresenta erro de 
concordância nominal: 
 
a) Ela tem se comportado meia esquisita... 
b) Fiquem alertas para o chamado! 
c) Todos eles estão quite com o serviço eleitoral. 
d) Esse fato já aconteceu bastantes vezes na história. 
 

8) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE, de acordo com a conjugação do 
verbo “apaziguar” na terceira pessoa do singular do 
presente do subjuntivo: 
 
Espera-se que ele __________ os ânimos de todos, 
que, ultimamente, andam muito alterados.  
 
a) apazigua 
b) apazigúe 
c) apazigue 
d) apazígua 
 

9) Quanto à sua estrutura e formação, os substantivos 
podem ser classificados em simples ou compostos e 
primitivos ou derivados. Com base nisso, em relação à 
classificação dos substantivos abaixo, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Substantivo composto. 
(2) Substantivo primitivo. 
(3) Substantivo derivado. 
 
(---) Passatempo. 
(---) Escada. 
(---) Pianista. 
 
a) 3 - 2 - 1. 
b) 1 - 2 - 3. 
c) 2 - 1 - 3. 
d) 1 - 3 - 2. 
 

10) Quanto à ortografia das palavras, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - Antirreflexo. 
II - Extra-atmosférico. 
III - Microondas. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
   

INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-
se na versão Português-BR e, em sua configuração 
padrão de instalação, possuem licença de uso, o 
mouse está configurado para destros, um clique ou 
duplo clique correspondem ao botão esquerdo do 
mouse e teclar corresponde à operação de pressionar 
uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a 
apenas uma vez. Dessa forma, as teclas de atalho, os 
menus, os submenus, as barras, os ícones e os demais 
itens que compõem os programas abordados nesta 
prova encontram-se na configuração padrão, conforme 
exposto anteriormente. 
 

11) Considerando-se o Windows 7 Professional, em 
relação aos gadgets da área de trabalho, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - É possível clicar com o botão direito do mouse em 

um gadget para listar ações a serem realizadas com 
ele. 

II - É possível adicionar na área de trabalho qualquer 
gadget instalado no computador. Se o usuário 
quiser, pode adicionar várias instâncias de um 
gadget, por exemplo, se o usuário estiver 
controlando a hora em dois fusos horários, poderá 
adicionar duas instâncias do gadget Relógio e 
acertar a hora de cada um de acordo com o 
respectivo fuso. 

III - É possível arrastar um gadget para uma nova 
posição em qualquer lugar da área de trabalho. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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12) Que recurso do Word 2007 o usuário pode utilizar 
para corrigir erros ortográficos, de digitação, de uso de 
maiúsculas, além de inserir símbolos e outras partes de 
texto automaticamente? 
 
a) AutoCorreção. 
b) Ortografia e Gramática. 
c) Controlar Alterações. 
d) Dicionário de Sinônimos. 
 

13) Considerando-se o Outlook 2007, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - O Outlook não pode salvar uma mensagem de e-

mail diretamente como um arquivo de documento do 
Word. No entanto, o usuário pode copiar o conteúdo 
de uma mensagem em um documento do Word. 

II - Por padrão, o Outlook tenta automaticamente salvar 
qualquer mensagem de e-mail que o usuário cria, 
mas não envia. O usuário pode retornar ao Outlook 
mais tarde e localizar a mensagem não enviada. 

III - O usuário pode usar modelos de e-mail para enviar 
mensagens com informações que não se alteram de 
uma mensagem para outra. O usuário também pode 
compor e salvar uma mensagem como um modelo e, 
em seguida, usar esse modelo sempre que 
necessário. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

14) O Modo de Segurança é um modo especial do 
Mozilla Firefox 47 que pode ser usado para solucionar 
problemas. Em relação ao Modo de Segurança, 
analisar a sentença abaixo: 
 
O Modo de Segurança desliga a aceleração de 
hardware, redefine temporariamente algumas 
configurações e desativa os complementos (extensões 
e temas) que podem estar causando problemas 
(1ª parte). Os usuários do Windows podem estar 
familiarizados com um modo de segurança no 
Windows. O Modo de Segurança do Firefox tem ligação 
com o Modo de Segurança do Windows (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

15) Arquivos torrent são uma maneira bastante popular 
para compartilhar arquivos na Internet, inclusive de 
conteúdo pirata. Considerando-se métodos de uso e 
características de Bittorrent, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O Windows 7 pode abrir arquivos torrent 

nativamente. 
(---) Um arquivo torrent não contém o conteúdo 

propriamente dito, mas sim dados para obtê-lo. 
(---) Para obter um conteúdo através de Bittorrent, não 

é necessário que haja pessoas o compartilhando 
(seeds). 

(---) Ao utilizar Bittorrent, um usuário também estará 
compartilhando os arquivos que já obteve. 

 
a) E - C - E - C. 
b) C - C - E - E. 
c) C - E - C - E. 
d) E - C - C - E. 
 

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta 
prova, serão consideradas as leis e suas alterações até 
a data do início das inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 
  
16) Sobre o desenvolvimento sustentável, assinalar a 
alternativa que apresenta uma informação 
INCORRETA: 
 
a) É um tipo de desenvolvimento que visa à quantidade 

em vez da qualidade. 
b) Significa obter crescimento econômico necessário, 

garantindo a preservação do meio ambiente e o 
desenvolvimento social para o presente e as 
gerações futuras.  

c) Para que ocorra o desenvolvimento sustentável, é 
necessário que haja uma harmonização entre o 
desenvolvimento econômico, a preservação do meio 
ambiente, a justiça social, a qualidade de vida e o 
uso racional dos recursos da natureza. 

d) Dentre as sugestões para o desenvolvimento 
sustentável, está a prática da reciclagem de diversos 
tipos de materiais. 
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Legislação e Conhecimentos Específicos 
  

Direito Constitucional 
  
17) Em conformidade com a Constituição Federal, no 
que diz respeito ao Ministério Público, analisar a 
sentença abaixo: 
 
A unidade, a indivisibilidade e a independência 
funcional são princípios institucionais do Ministério 
Público (1ª parte). Ao Ministério Público incumbe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis (2ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 
 
18) De acordo com a Constituição Federal, podem 
propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade e a Ação 
Declaratória de Constitucionalidade: 
 
I - O Presidente da República. 
II - O Procurador-Geral da República. 
III - O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil. 
IV - Partido político com ou sem representação no 

Congresso Nacional. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I, II e III. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Todos os itens. 
 
 
19) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
analisar a sentença abaixo: 
 
Compete à Mesa da Câmara Municipal dos Vereadores 
a iniciativa das leis que disponham sobre a abertura de 
créditos suplementares ou especiais, através de 
anulação parcial ou total de dotação orçamentária da 
Câmara Municipal (1ª parte). Compete ao Prefeito 
remeter à Câmara Municipal, até o dia 15 de janeiro de 
cada ano, relatório sobre a situação geral da 
administração municipal (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente incorreta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente correta. 
 

20) De acordo com MORAES, analisar os itens abaixo: 
 
I - No Brasil o controle preventivo de 

constitucionalidade é realizado sempre dentro do 
processo legislativo, em uma das hipóteses pelo 
Poder Legislativo (comissões de constituição e 
justiça) e em outra pelo Poder Executivo (veto 
jurídico). 

II - No direito constitucional brasileiro, em regra, foi 
adotado o controle de constitucionalidade repressivo 
jurídico ou judiciário, em que é o próprio Poder 
Judiciário quem realiza o controle da lei ou do ato 
normativo, já editados, perante a Constituição 
Federal, para retirá-los do ordenamento jurídico, 
desde que contrários à Carta Magna. 

III - Há dois sistemas ou métodos de Controle Judiciário 
de Constitucionalidade repressiva. O primeiro 
denomina-se reservado ou concentrado (via de 
ação), e o segundo, difuso ou aberto (via de exceção 
ou defesa). 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

21) De acordo com MORAES, assinalar a alternativa 
que NÃO corresponde a um dos princípios gerais da 
atividade econômica: 
 
a) Livre concorrência. 
b) Propriedade pública. 
c) Redução das desigualdades regionais e sociais. 
d) Busca do pleno emprego. 
  

Direito Administrativo 
  
22) De acordo com a Lei nº 8.666/93, a modalidade de 
licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu 
objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados 
em número mínimo de três pela unidade administrativa, 
a qual afixará, em local apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o estenderá aos demais 
cadastrados na correspondente especialidade que 
manifestarem seu interesse com antecedência de até 
24 horas da apresentação das propostas, denomina-se: 
 
a) Tomada de preços. 
b) Convite. 
c) Leilão. 
d) Pregão. 
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23) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.155/10 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, 
relativo ao processo disciplinar, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O processo disciplinar poderá ser revisto, a 

qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se 
aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis 
de justificar a inocência do punido ou a 
inadequação da penalidade aplicada. 

(---) A simples alegação de injustiça da penalidade 
constitui fundamento para a revisão do processo. 

 
a) C - E. 
b) E - C. 
c) E - E. 
d) C - C. 
 

24) De acordo com a Lei Municipal nº 2.071/09, que 
dispõe sobre o Serviço Autônomo Municipal de Água e 
Esgoto do Município de Jaguariaíva - SAMAE, relativo 
ao ramal e aos coletores prediais, analisar os itens 
abaixo:  
 
I - É vedado ao usuário intervir no ramal predial externo 

de água ou de esgoto, mesmo com o objetivo de 
melhorar suas condições de funcionamento. 

II - O ramal predial externo de água e/ou a coleta de 
esgotos serão feitos por meio de um só ramal predial 
de água e/ou de esgoto, conectado respectivamente 
às redes distribuidora e coletora existentes na 
testada do imóvel; dois ou mais prédios construídos 
do mesmo lote não poderão ser esgotados pelo 
mesmo ramal predial de esgoto. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

25) De acordo com DI PIETRO, acerca da concessão, 
assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) O concessionário executa o serviço em seu próprio 

nome e corre os riscos normais do empreendimento, 
fazendo jus ao recebimento da remuneração, ao 
equilíbrio econômico da concessão e à 
inalterabilidade do objeto. 

b) Só existe concessão de serviço público quando se 
trata de serviço de titularidade do Estado. 

c) A rescisão unilateral por motivo de inadimplemento 
contratual é denominada encampação. 

d) O poder concedente só transfere ao concessionário 
a execução do serviço, continuando titular do 
mesmo, o que lhe permite dele dispor de acordo com 
o interesse público. 

  

Direito Civil 
  
26) No que diz respeito à responsabilidade civil, nos 
termos do Código Civil, analisar os itens abaixo: 
 
I - O direito de exigir reparação e a obrigação de 

prestá-la transmite-se com a herança. 
II - A responsabilidade civil é independente da criminal, 

não se podendo questionar mais sobre a existência 
do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando 
estas questões se acharem decididas no juízo 
criminal. 

III - No caso de homicídio, a indenização consiste, 
exclusivamente, no pagamento das despesas com o 
tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

27) Considerando-se a Lei nº 10.741/03 - Estatuto do 
Idoso, analisar os itens abaixo: 
 
I - No sistema de transporte coletivo interestadual 

deverá haver reserva de duas vagas gratuitas por 
veículo para idosos com renda igual ou inferior a 
dois salários-mínimos. 

II - O idoso tem direito à moradia digna, no seio da 
família natural ou substituta, ou desacompanhado de 
seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, 
em instituição pública ou privada. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
  

Direito Processual Civil 
  
28) Quanto aos Juizados Especiais Cíveis, conforme 
disposto na Lei nº 9.099/95, analisar os itens abaixo: 
 
I - As testemunhas, até o máximo de três para cada 

parte, comparecerão à audiência de instrução e 
julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, 
independentemente de intimação, ou mediante esta, 
se assim for requerido. 

II - Extingue-se o processo sem julgamento do mérito 
quando, falecido o autor, a habilitação depender de 
sentença ou não se der no prazo de 30 dias. 

III - Os embargos de declaração suspendem o prazo 
para a interposição de recurso. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
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29) Considerando-se o Código de Processo Civil 
Brasileiro, acerca das normas fundamentais 
norteadoras do processo civil, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O Estado promoverá, sempre que possível, a 

solução consensual dos conflitos. 
(---) As partes têm o direito de obter em prazo razoável 

a solução integral do mérito, incluída a atividade 
satisfativa. 

(---) O juiz não pode decidir em grau algum de 
jurisdição, com base em fundamento a respeito do 
qual não se tenha dado às partes oportunidade de 
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre 
a qual deva decidir de ofício. 

(---) Não se proferirá decisão contra uma das partes 
sem que ela seja previamente ouvida, salvo, 
exclusivamente, nas hipóteses de tutela da 
evidência. 

 
a) C - E - E - E. 
b) E - C - C - C. 
c) E - C - E - E. 
d) C - C - C - E. 
  

Direito do Trabalho 
  
30) De acordo com a Constituição Federal, é um direito 
dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 
 
a) Salário família para os seus dependentes. 
b) Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde 

o nascimento até os seis anos de idade. 
c) Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde 

o nascimento até os cinco anos de idade em creches 
e pré-escolas. 

d) Ação, quanto aos créditos resultantes das relações 
de trabalho, com prazo prescricional de dois anos 
para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite 
de cinco anos após a extinção do contrato de 
trabalho. 

 
 
31) Nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), relativo ao trabalho da mulher, é CORRETO 
afirmar que, em caso de prorrogação do horário 
normal, será obrigatório, antes do início do período 
extraordinário do trabalho, um descanso de no mínimo:  
 
a) 5 minutos. 
b) 10 minutos. 
c) 15 minutos. 
d) 20 minutos. 
  

Direito Processual do Trabalho 
  
32) Em relação à Justiça do Trabalho, conforme 
disposto na Constituição Federal, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, 

nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, 
atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o 
respectivo Tribunal Regional do Trabalho.  

b) A lei disporá sobre a constituição, investidura, 
jurisdição, competência, garantias e condições de 
exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho, 
somente nas comarcas não abrangidas por sua 
jurisdição. 

c) O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 37 
Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 
35 anos e menos de 65 anos, de notável saber 
jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo 
Presidente da República após aprovação pela 
maioria absoluta do Senado Federal. 

d) Não compete à Justiça do Trabalho processar e 
julgar as ações que envolvam exercício do direito de 
greve. 

 
 
33) Em conformidade com LEITE, analisar a sentença 
abaixo: 
 
O MPT pode ajuizar ação civil pública visando limitar o 
poder de comando do empregador, quando este ofende 
os direitos de liberdade do trabalhador, como a 
liberdade de pensamento (v.g., proibindo-o de expor 
suas opiniões ideológicas), ou em situações nas quais 
o empregador desrespeita a dignidade do trabalhador, 
obrigando-o, por exemplo, à vistoria ou revista íntima 
(1ª parte). A Justiça do Trabalho tem competência para 
processar e julgar ações que veiculam declaração de 
nulidade de contratações temporárias nos entes 
públicos que adotaram regime jurídico administrativo ou 
institucional para tais contratações, em consonância 
com o entendimento do STF (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
  

Direito Penal 
  
34) Consoante preceitua o Código Penal, em relação à 
extinção da punibilidade, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão 

aceito, nos crimes de ação pública e privada. 
b) Pela retratação do agente, em qualquer caso. 
c) Pelo perdão judicial, em qualquer caso. 
d) A extinção da punibilidade de crime que é 

pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância 
agravante de outro não se estende a este. Nos 
crimes conexos, a extinção da punibilidade de um 
deles não impede, quanto aos outros, a agravação 
da pena resultante da conexão. 
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35) De acordo com CAPEZ, as condutas típicas do 
crime de prevaricação consubstanciam-se nos 
seguintes verbos: 
 
I - Retardar, ou seja, atrasar, adiar, deixar de praticar o 

ato de ofício dentro do prazo estabelecido (crime 
omissivo). 

II - Deixar de praticar, ou seja, há o ânimo definitivo de 
não praticar o ato de ofício. 

III - Praticar (contra disposição expressa de lei), ou 
seja, o agente efetivamente executa o ato, só que 
de forma contrária à lei. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
  

Direito Processual Penal 
  
36) Em face do que dispõe o Código de Processo 
Penal, em relação ao inquérito policial, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Nos crimes de ação pública o inquérito policial será 

iniciado somente mediante requisição da autoridade 
judiciária ou do Ministério Público. 

b) Do despacho que indeferir o requerimento de 
abertura de inquérito caberá recurso para o Chefe de 
Polícia. 

c) Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da 
existência de infração penal em que caiba ação 
pública poderá, verbalmente ou por escrito, 
comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a 
procedência das informações, encaminhará ao 
Ministério Público. 

d) O inquérito, nos crimes em que a ação pública 
depender de representação, poderá sem ela ser 
iniciado. 

 

37) Em conformidade com AURY LOPES JR., relativo 
ao inquérito policial, analisar os itens abaixo: 
 
I - O direito de defesa é inexistente no inquérito policial. 
II - O desrespeito às prerrogativas profissionais do 

Advogado, como denegar o pedido de vista do 
inquérito policial, deve ser remediado 
preferencialmente através de mandado de 
segurança, instrumento mais adequado para tutelar 
tal pretensão. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
  

Direito Tributário 
  
38) Segundo disposto na Constituição Federal, 
compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
 
I - A propriedade predial e territorial urbana. 
II - A transmissão causa mortis e doação, de quaisquer 

bens ou direitos. 
III - A propriedade de veículos automotores. 
 
Está(ão) CORRETO(S):   
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
 

39) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.272/10 - 
Código Tributário do Município, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Os créditos tributários e não tributários inscritos em 

dívida ativa sofrerão a correção monetária com a 
aplicação dos índices apurados pelo IPCA e a 
incidência de juros de mora de 3% ao mês. 

(---) Verificando-se omissão não dolosa de pagamento 
de tributo, ou qualquer infração à legislação 
tributária, de que possa resultar evasão de receita, 
será expedida contra o infrator notificação 
preliminar para que, no prazo de 10 dias, regularize 
a situação. 

 
a) C - E. 
b) E - C. 
c) E - E. 
d) C - C. 
 

40) Em conformidade com MACHADO, no que tange 
às taxas, analisar os itens abaixo: 
 
I - A instituição e a cobrança de uma taxa têm como 

pressuposto essencial um proveito ou vantagem, 
para o contribuinte, individualmente. 

II - O fato gerador da taxa é sempre uma atividade 
estatal específica relativa ao contribuinte. 

III - O fato gerador da taxa envolve sempre os 
conceitos de Poder de Polícia e de serviço público. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 


	Advogado
	Advogado_F1

