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CARGO:
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TURNO: MANHÃ

CADERNO DE PROVA OBJETIVA
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que
causem dúvidas.
02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais
apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa,
marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço
correspondente à letra a ser assinalada.
03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material
entre os candidatos.
04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário,
boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa
de fraude.
05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h.
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WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR
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Ima.cantanhede2015@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

INSTRUÇÃO:
Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o
número correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES 1 A 7 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Num mundo em que escândalos repugnantes vêm à tona a cada dia, quando até mesmo
nossos heróis outrora imaculados, os astronautas, vão para o espaço embriagados, cabe a nós pausar
para refletir sobre o que mobiliza a ética no coração humano. E o que a impede. Os neurocientistas
estão agora corroborando os grandes filósofos morais Arthur Schopenhauer e David Hume.
Descobriram em experimentos de imagens cerebrais, que nossas decisões éticas emergem não de um
raciocínio utilitário, mas de sentimentos universais. Sentimentos, frequentemente inconscientes, de
empatia pelos outros seres. A essência da ética, então, está no cultivo dessa tendência natural pela
compaixão.
Porém Schopenhauer se deu conta de que temos outras motivações menos nobres, como
a busca do próprio bem-estar em primeiro lugar (o egoísmo) e o desejo de fazer mal a outras pessoas
(malícia). Ser ético, então, significa esforçar-se para que a compaixão transcenda o egoísmo e a
malícia.
O filósofo inglês Bertrand Russell ponderou sobre que tipo de sociedade cultivará
compaixão em detrimento da malícia. Segundo ele, é a competição pelos recursos materiais que faz
com que os impulsos possessivos nos seres humanos predominem sobre o que ele chamou impulsos
criativos. "Poucas pessoas podem ter êxito sendo criativas em vez de possessivas no mundo que é
totalmente baseado na competição, onde a honra, o poder e o respeito são dados à riqueza, e não à
sabedoria; onde a lei consagra a injustiça daqueles que têm contra aqueles que não têm."
Os membros da "elite digital", cujas vidas são ricas de oportunidades e prazeres, não se
acham assim tão afortunados, porque estão rodeados de pessoas que têm muito mais. Um executivo
explica: "Quando um gestor de fundos de investimento pode ganhar US$ 1 bilhão por ano, todos aqui
olham para as pessoas que estão acima deles. Com US$ 10 milhões você não passa de um zéninguém".
Lembremos do famoso discurso do personagem Gordon Gekko, no filme Wall Street —
Poder e Cobiça, baseado na vida real de inescrupulosos investidores, como Ivan Boesky. Gekko
afirma: "O ponto é, senhoras e senhores, que ganância faz bem. Ser ganancioso está certo, a ganância
funciona". Pode ser que o dinheiro nunca durma, mas quando nós iremos acordar? Será que o barulho
do mercado financeiro global chacoalhando é um toque de despertar?
ANDREWS, Susan. O dinheiro nunca dorme. Época. 2015. Adaptado.
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O dinheiro nunca dorme

1)

Segundo o texto, Schopenhauer via a ética
como

(A) uma motivação própria da alma humana que
leva o indivíduo a colocar-se à disposição dos
que se encontram em posição privilegiada na
escala social.
(B) um sentimento natural do ser humano que,
devidamente cultivado, suplanta outros menos
generosos
que
coexistem
em
seu
inconsciente.
(C) uma atitude valorativa do homem em relação
a seus semelhantes a ponto de aceitar suas
falhas, perdoá-las e até justificá-las.
(D) um impulso imprevisível do gênero humano,
que o motiva a flexibilizar seu julgamento
sobre os atos impróprios do outro.
2)

Uma análise sobre os parágrafos
compõem o texto permite afirmar:

que

(A) O tópico frasal do primeiro se desenvolve a
partir
da
referência
a
estudos
de
neurocientistas filósofos, cujas ideias são, a
seguir, contestadas.
(B) O segundo se inicia com um operador
argumentativo — "Porém" — que estabelece
uma oposição com as afirmativas do parágrafo
anterior.
(C) A ideia básica do terceiro não é abonada pelo
filósofo referido no início do parágrafo.
(D) O quarto contém informações ratificadoras do
ponto de vista explicitado por Bertrand
Russell, no parágrafo anterior.

03) Da leitura do texto, pode-se inferir que a
articulista
(A) analisa o comportamento do homem atual,
respaldando-se
no
discurso
de
outros
enunciadores, para insinuar a necessidade de
mudanças
da
realidade
vivenciada
no
presente.
(B) se mostra descrente quanto ao resgate de
certos valores universais pelo
homem
moderno.
(C) separa o mundo exterior do interior,
defendendo o princípio de que um não
interfere necessariamente nos rumos do
outro.
(D) se vale dos estudos de neurocientistas e
filósofos para reforçar sua tese de que é
próprio do homem gostar de levar vantagem
em tudo.

04) A palavra que, no texto, sintetiza a ideia
subjacente no título é
(A)
(B)
(C)
(D)

"escândalos" (L.1).
"ética" (L.3).
"ganância" (L.26).
"malícia" (L.11).

05) De acordo com o texto, é verdadeiro o que se
afirma em
(A) A
declaração
"vão
para
o
espaço
embriagados" (L.2), em relação a "nossos
heróis" (L.2), tem sentido pejorativo.
(B) Os termos "então", em "A essência da ética,
então, está no cultivo dessa tendência" (L.7),
e "então", em "Ser ético, então, significa
esforçar-se"
(L.11),
expressam
ideias
diferentes.
(C) O vocábulo "onde", em "onde a lei consagra a
injustiça daqueles que têm contra aqueles que
não têm." (L.18), retoma o termo "na
competição" (L.17), preservando a coerência
textual.
(D) A
transposição
do
qualificador
"inescrupulosos" para antes do nome, em "na
vida real de inescrupulosos investidores"
(L.25) altera, do ponto de vista semântico e
estrutural, o contexto.
06) Sobre os mecanismos linguísticos usados no
texto, marque a alternativa verdadeira.
(A) A substituição de "vêm", no fragmento "em
que escândalos repugnantes vêm à tona"
(L.1), por vieram mantém a coerência
contextual.
(B) A troca de "Segundo", em "Segundo ele"
(L.14), por Conforme não preserva a relação
estabelecida anteriormente.
(C) O uso de “em que” em lugar de "cujas", em
"cujas vidas são ricas de oportunidades e
prazeres" (L.19), mantém a coerência textual.
(D) O emprego do travessão antes de "Quando",
em "Quando o gestor de fundos de
investimento" (L.21) permite a eliminação das
aspas antes e depois da fala, ficando
preservada a correção gramatical.
07) A alternativa em que o termo em negrito
restringe o sentido do nome é a
(A) "como a busca do próprio bem-estar"
(L.9/10).
(B) "porque estão rodeados de pessoas que têm
muito mais". (L.20).
(C) "Quando
um
gestor
de
fundos
de
investimento pode ganhar USS 1 milhão por
ano" (L.21).
(D) "Com USS 10 milhões você não passa de um
zé-ninguém." (L.22/23).
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AS QUESTÃO 8 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
A dignidade da arte
1

Eu escrevo para os que não podem me ler. Os de baixo, os que esperam há séculos na fila

2 da história, não sabem ler ou não têm com o quê.
3

Quando chega o desânimo, me faz bem recordar uma lição de dignidade da arte que recebi

4 há anos, num teatro de Assis, na Itália. Helena e eu tínhamos ido ver um espetáculo de pantomima, e
5 não havia ninguém. Ela e eu éramos os únicos espectadores. Quando a luz se apagou, juntaram-se a
6 nós o lanterninha e a mulher da bilheteria. E, no entanto, os atores, mais numerosos que o público,
7 trabalharam naquela noite como se estivessem vivendo a glória de uma estreia com lotação esgotada.
8 Fizeram sua tarefa entregando-se inteiros, com tudo, com alma e vida; e foi uma maravilha.
9

Nossos aplausos ressoaram na solidão da sala. Nós aplaudimos até esfolar as mãos.
GALEANO, Eduardo. O livro dos abraços. Trad. de Eric Nepomuceno. 2. ed. Porto
Alegre: L&PM, 1991. p. 153.

08) Nos dois últimos parágrafos, o texto
transmite, essencialmente, uma mensagem de

Área Livre

(A) solidariedade e respeito mútuo entre os
indivíduos.
(B) persistência na luta em favor da cultura.
(C) superação de dificuldades através do trabalho.
(D) reconhecimento da importância do teatro
como forma de protesto.

(A)
(B)
(C)
(D)

Instituto Machado de Assis

09) Há equivalência entre o termo transcrito e o
que dele se afirma em
"os" (L.1) modifica um nome.
"e" (L.5) possui valor adversativo.
"ninguém" (L.5) exerce função subjetiva.
"no entanto" (L.6) exprime uma ideia de
concessão.

10) Exprimem a mesma noção modo-temporal as
formas verbais transcritas em
(A)
(B)
(C)
(D)

"esperam"(L.1) e "tínhamos ido"(L.4).
"têm"(L.2) e "trabalharam"(L.7).
"havia"(L.5) e "éramos"(L.5).
"estivessem vivendo"(L.7) e "ressoaram"(L.09).
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MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 11 A 15

(A)
(B)
(C)
(D)

11) A raiz quadrada de 0,36% é:
6%
0,6%
60%
600%

12) Seja 2 + 2
(A)
(B)
(C)
(D)

= 5 então 4 + 4

17) A opção Configurar Página... do Internet
Explorer 11 está localizado na guia:
será:

(A)
(B)
(C)
(D)

15
23
25
10

13) O valor de 0,6666 é:

(A)
(B)
(C)
(D)

(B)
(C)
(D)
14) Sendo U = o conjunto verdade da equação
36
0 é:
Ø
-6
6
-6 ou 6

15) Seja

(A)

e

=

então:

será:

II-

√

(B)
(C)
(D)

√

INFORMÁTICA BÁSICA 16 A 20

16) É um tipo de malware que se esconde nas
bases do sistema operacional, em localidades
que não podem ser encontradas por antivírus
comuns. São utilizados para interceptar
solicitações do sistema operacional e alterar os
resultados.

está

Dados.
Exibição.
Layout de Página.
Inserir.

19) Analise as afirmativas abaixo sobre o BrOffice
Writer:
I-

=

Editar.
Ferramentas.
Configuração.
Arquivo.

18) No MS Excel 2010 a opção de
localizado na guia:

(A)

(A)
(B)
(C)
(D)

Worm.
Rootkit.
Spyware.
Shovelware.

(A)
(B)
(C)
(D)

Barra de Título - é a barra que fica logo abaixo
da barra de menu. Ela contém os menus que
têm todos os comandos e as funções do
Writer. Cada nome que aparece nessa barra
ativa um menu.
Barra Padrão – Apresenta os botões para
acessar os comandos básicos e mais usados do
Writer. Pode-se criar um novo arquivo, abrir
um arquivo existente, salvar o arquivo,
converter para pdf, etc.
Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa II está correta.
As afirmativas I e II estão corretas.
As afirmativas I e II são falsas.

20) No BrOffice Calc 5.1 a opção de Verificação
ortográfica automática está localizado no
menu:
(A)
(B)
(C)
(D)

Ferramentas.
Formatar.
Exibir.
Arquivo.

)(E
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(A)
(B)
(C)
(D)

Assinale a alternativa que identifica o malware
descrito no texto:

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE CANTANHEDE

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 21 A 40
24)

21) De acordo com a Constituição Federal de 1988,
todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos
estrangeiros
residentes
no
País
a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:
I. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação.
II. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material,
moral ou à imagem.
III. É livre a expressão da atividade intelectual,
artística,
científica
e
de
comunicação,
independentemente de censura ou licença.
IV. É livre a manifestação do pensamento, sendo
permitido o anonimato.

Conceder-se-á

_______________________

sempre que a falta de norma regulamentadora
torne

inviável

o

exercício

dos direitos e

liberdades constitucionais e das prerrogativas
inerentes à nacionalidade, à soberania e à
cidadania.
Marque

a

alternativa

que

preenche

corretamente a lacuna acima.

(A) Habeas corpus.
(B) Mandado de injunção.
(C) Mandado de segurança.
(D) Habeas data.

25) São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social, SALVO:

A quantidade de assertivas corretas é:
(A) Salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente
(A)
(B)
(C)
(D)

2
1
3
4

22)

É reconhecida a instituição do júri, com a
organização que lhe der a lei, assegurados,
EXCETO:

unificado,

capaz

de

atender

a

suas

necessidades vitais básicas e às de sua família
com moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer,

vestuário,

higiene,

transporte

e

previdência social, com reajustes periódicos
que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo
vedada sua vinculação para qualquer fim.

O sigilo das votações.
A plenitude de defesa.
A autonomia dos veredictos.
A competência para o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida.

(B) Relação

de

emprego

protegida

contra

despedida arbitrária ou sem justa causa, nos
termos

de

indenização

lei

ordinária,

compensatória,

que
dentre

preverá
outros

direitos.
(C) Piso salarial proporcional à extensão e à
complexidade do trabalho.

23)

De acordo com a Constituição Federal de 1988,
não haverá penas de:

(D) Irredutibilidade do salário, salvo o disposto
em convenção ou acordo coletivo.

(A)
(B)
(C)
(D)

Privação ou restrição da liberdade.
Perda de bens.
De banimento.
Suspensão ou interdição de direitos.
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(A)
(B)
(C)
(D)
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26) É livre a associação profissional ou sindical,
observado o seguinte:

Assinale a alternativa INCORRETA em
relação ao que dispõe a Constituição Federal
de 1988 sobre o Poder Legislativo.

I.

(A)
(B)
(C)
(D)

II, III e IV
I e III
I, II, III e IV
II e IV

27) Compete privativamente à União legislar sobre,
SALVO:
(A) Jazidas, minas, outros recursos minerais e
metalurgia.
(B) Serviço postal.
(C) Regime dos portos, navegação lacustre, fluvial,
marítima, aérea e aeroespacial.
(D) Juntas comerciais.

(A) O número total de Deputados, bem como a
representação por Estado e pelo Distrito
Federal,
será
estabelecido
por
lei
complementar,
proporcionalmente
à
população, procedendo-se aos ajustes
necessários, no ano anterior às eleições, para
que nenhuma daquelas unidades da Federação
tenha menos de oito ou mais de setenta
Deputados.
(B) Cada Território elegerá três Deputados.
(C) Cada Senador será eleito com dois suplentes.
(D) Cada legislatura terá a duração de quatro anos.

29) É da competência exclusiva do Congresso
Nacional, SALVO:

(A) Autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da
República a se ausentarem do País, quando a
ausência exceder a quinze dias.
(B) Autorizar o Presidente da República a declarar
guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças
estrangeiras transitem pelo território nacional
ou nele permaneçam temporariamente,
ressalvados os casos previstos em lei
complementar.
(C) Autorizar, por dois terços de seus membros, a
instauração de processo contra o Presidente e
o Vice-Presidente da República e os Ministros
de Estado.
(D) Fiscalizar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Poder
Executivo, incluídos os da administração
indireta.
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É permitida a dispensa do empregado sindicalizado
a partir do registro da candidatura a cargo de
direção ou representação sindical e, se eleito, ainda
que suplente, até um ano após o final do mandato,
salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
II.
É vedada a criação de mais de uma organização
sindical, em qualquer grau, representativa de
categoria profissional ou econômica, na mesma
base territorial, que será definida pelos
trabalhadores ou empregadores interessados, não
podendo ser inferior à área de um Município.
III.
A assembléia geral fixará a contribuição que, em se
tratando de categoria profissional, será descontada
em folha, para custeio do sistema confederativo da
representação
sindical
respectiva,
independentemente da contribuição prevista em
lei.
IV.
Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em
questões judiciais ou administrativas.
É certo o que se afirma em:

28)

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE CANTANHEDE

30) Os Deputados e Senadores não poderão desde a
expedição do diploma:

(A) Ser proprietários, controladores ou diretores de
empresa que goze de favor decorrente de contrato
com pessoa jurídica de direito público, ou nela
exercer função remunerada.
(B) Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de
direito público, autarquia, empresa pública,
sociedade de economia mista ou empresa
concessionária de serviço público, salvo quando o
contrato obedecer a cláusulas uniformes.
(C) Ser titulares de mais de um cargo ou mandato
público eletivo.
(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

31) É a modalidade de licitação entre interessados do
ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou
não, escolhidos e convidados em número mínimo
de 3 (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 (vinte e quatro) horas da apresentação das
propostas:

(A)
(B)
(C)
(D)

Tomada de preços.
Convite.
Concorrência.
Concurso.

33) São absolutamente incapazes de exercer
pessoalmente os atos da vida civil:
I. Os menores de 16 (dezesseis) anos.
II. Aqueles que, por causa transitória ou
permanente, não puderem exprimir sua
vontade.
III. Os ébrios habituais e os viciados em
tóxico.
É correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

II e III
I
I, II e III
I e II

34) De acordo com o Código Civil, cessará, para
os menores, a incapacidade, SALVO:
(A) Pela colação de grau em curso de ensino
superior.
(B) Pelo exercício de emprego público efetivo.
(C) Pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela
existência de relação de emprego, desde que,
em função deles, o menor com dezoito anos
completos tenha economia própria.
(D) Pela concessão dos pais, ou de um deles na
falta do outro, mediante instrumento público,
independentemente de homologação judicial,
ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o
menor tiver dezesseis anos completos.

32) É dispensável a licitação, EXCETO:
35) A respeito da aplicação da lei penal, informe a
opção FALSA.
(A) O dia do começo inclui-se no cômputo do
prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos
pelo calendário comum.
(B) A pena cumprida no estrangeiro é computada
na pena imposta no Brasil pelo mesmo crime,
quando diversas, ou a atenua, quando
idênticas.
(C) Considera-se praticado o crime no lugar em
que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou
em parte, bem como onde se produziu ou
deveria produzir-se o resultado.
(D) Ficam sujeitos à lei brasileira, embora
cometidos no estrangeiro os crimes praticados
em aeronaves ou embarcações brasileiras,
mercantes ou de propriedade privada, quando
em território estrangeiro e aí não sejam
julgados.
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(A) Quando houver possibilidade de comprometimento
da segurança nacional, nos casos estabelecidos em
decreto do Presidente da República, ouvido o
Conselho de Defesa Nacional.
(B) Quando não acudirem interessados à licitação
anterior e esta, justificadamente, não puder ser
repetida sem prejuízo para a Administração,
mantidas, neste caso, todas as condições
preestabelecidas.
(C) Para contratação de profissional de qualquer setor
artístico, diretamente ou através de empresário
exclusivo, desde que consagrado pela crítica
especializada ou pela opinião pública.
(D) Na contratação de remanescente de obra, serviço
ou fornecimento, em conseqüência de rescisão
contratual, desde que atendida a ordem de
classificação da licitação anterior e aceitas as
mesmas condições oferecidas pelo licitante
vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente
corrigido.

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE CANTANHEDE

36) De acordo com o Código penal brasileiro, nos
crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à
pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até
o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato
voluntário do agente, a pena será reduzida:

(A) O

Presidente

da

Turma

ou

da

Seção

Especializada, por indicação dos relatores,
afetará um ou mais recursos representativos
da controvérsia para julgamento pela Seção
Especializada em Dissídios Individuais ou pelo

(A)
(B)
(C)
(D)

De um a dois terços.
1/3
Em 1/6.
2/3

Tribunal Pleno, sob o rito diferenciados dos
recursos repetitivos.
(B) O

Presidente

Especializada
37)

I.

No Tribunal Superior do Trabalho
embargos, no prazo de 8 (oito) dias:

cabem

DE decisão não unânime de julgamento que
conciliar, julgar ou homologar conciliação em
dissídios coletivos que excedam a competência
territorial dos Tribunais Regionais do Trabalho e
estender ou rever as sentenças normativas do
Tribunal Superior do Trabalho, nos casos
previstos em lei.

da

Turma

ou

da

Seção

que

afetar

processo

para

julgamento sob o rito dos recursos repetitivos
deverá

expedir

Presidentes

comunicação

de

Especializada,

Turma

que

aos

demais

de

Seção

afetar

outros

ou

poderão

processos sobre a questão para julgamento
conjunto, a fim de conferir ao órgão julgador
visão global da questão.
(C) Caberá ao Presidente do Tribunal de origem
admitir um ou mais recursos representativos

II.

III.

Das decisões das Turmas que divergirem entre
si ou das decisões proferidas pela Seção de
Dissídios Individuais, ou contrárias a súmula ou
orientação jurisprudencial do Tribunal Superior
do Trabalho ou súmula vinculante do Supremo
Tribunal Federal.
Das decisões de juízes do trabalho que
deneguem mandado de segurança.

É certo o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I e II
I e III
I, II e III

da controvérsia, os quais serão encaminhados
ao Tribunal Superior do Trabalho, ficando
suspensos os demais recursos de revista até o
pronunciamento

definitivo

do

Tribunal

aos

Tribunais

Superior do Trabalho.
(D) O

relator

poderá

solicitar,

Regionais do Trabalho, informações a respeito
da controvérsia, a serem prestadas no prazo
de 15 (quinze) dias.

39) De acordo com o Código de Processo Civil em

passivamente, EXCETO:

(A) A

herança

jacente

ou

vacante,

por

seu

curador.
(B) O espólio, pelo administrador.
(C) A massa falida, pelo síndico.
(D) O condomínio, pelo administrador ou pelo
síndico.
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vigor, serão representados em juízo, ativa e
38) De acordo com a Consolidação das Leis do
Trabalho, quando houver multiplicidade de
recursos de revista fundados em idêntica questão
de direito, a questão poderá ser afetada à Seção
Especializada em Dissídios Individuais ou ao
Tribunal Pleno, por decisão da maioria simples de
seus membros, mediante requerimento de um dos
Ministros que compõem a Seção Especializada,
considerando a relevância da matéria ou a
existência de entendimentos divergentes entre os
Ministros dessa Seção ou das Turmas do
Tribunal. A respeito disso, informe a opção
ERRADA.

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE CANTANHEDE

40) Acerca da intervenção de terceiros no Código de
Processo Civil, indique a alternativa INCORRETA.

Instituto Machado de Assis

(A) Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou
o direito sobre que controvertem autor e réu,
poderá, até ser proferida a sentença, oferecer
oposição contra ambos. O opoente deduzirá o seu
pedido, observando os requisitos exigidos para a
propositura da ação (arts. 282 e 283). Distribuída
a oposição por dependência, serão os opostos
citados,
na
pessoa
dos
seus
respectivos
advogados, para contestar o pedido no prazo
comum de 15 (quinze) dias
(B) Aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendolhe demandada em nome próprio, deverá nomear
à autoria o proprietário ou o possuidor. Quando o
autor recusar o nomeado, ou quando este negar a
qualidade que Ihe é atribuída, assinar-se-á ao
nomeante novo prazo para contestar
(C) A denunciação da lide é obrigatória: I - ao
alienante, na ação em que terceiro reivindica a
coisa, cujo domínio foi transferido à parte, a fim de
que esta possa exercer o direito que da evicção
Ihe resulta; II - ao proprietário ou ao possuidor
direto quando, por força de obrigação ou direito,
em casos como o do usufrutuário, do credor
pignoratício, do locatário, o réu, citado em nome
próprio, exerça a posse direta da coisa
demandada; III - àquele que estiver obrigado, pela
lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação
regressiva, o prejuízo do que perder a demanda.
(D) É admissível o chamamento ao processo: I - do
devedor, na ação em que o fiador for réu; II - dos
outros fiadores, quando para a ação for citado
apenas um deles; III - de todos os devedores
solidários, quando o credor exigir de um ou de
alguns deles, parcial ou totalmente, a dívida
comum.

Página 11 de 11
CARGO: ANALISTA MUNICIPAL JURIDICO

