
concurso público

050. Prova objetiva

procurador

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas	e	30	minutos,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	até	que	o	último	deles	entregue	sua	
prova,	assinando	termo	respectivo.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

24.11.2019	|	manhã

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorG
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conHecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 10.

Urbanismo à deriva

A França se destacou durante muito tempo por sua ges-
tão do setor da construção e do planejamento, resultado do 
forte compromisso do Estado e das coletividades locais, ao 
mesmo tempo reguladoras, construtoras, financiadoras, ad-
ministradoras... Ora, há alguns anos esse sistema passou a 
correr riscos por causa de diversos dispositivos que, frequen-
temente testados sob pretexto de circunstâncias excepcio-
nais, foram pouco a pouco banalizados, concedendo mais 
poder aos atores privados.

É o caso, por exemplo, da “venda no estado de consecu-
ção futura” (Vente en l’État du Futur Achèvement, Vefa). Ine-
xistente, depois marginal no setor de moradia social, a Vefa – 
comumente chamada de “venda na planta” – instalou-se na 
esteira da crise de 2008. Em resposta à crise imobiliária, o 
presidente Nicolas Sarkozy solicitou aos financiadores que 
comprassem cerca de 30 mil imóveis construídos, mas ainda 
não comercializados pelos incorporadores. Dez anos depois, 
esse modo de construção “chave na mão” tornou-se moeda 
corrente no setor de habitação de aluguel moderado, até pas-
sar a representar, a cada ano, mais da metade das moradias 
sociais construídas na Île-de-France.

Esse processo permite aumentar, a curto prazo e em 
tempo recorde, o estoque de moradias disponíveis, mas, a 
longo prazo, gera problemas. Com a Vefa, os financiadores 
se veem privados de seu papel de construtores. Perdem a 
cultura da construção, passando a ser meros gestores de 
bens. Esse sistema repousa, além do mais, em uma contra-
dição fundamental. Enquanto os financiadores devem manter 
suas construções, estando, portanto, muito interessados na 
qualidade e robustez dos materiais utilizados, os incorpora-
dores constroem e vendem moradias pelas quais não assu-
mem nenhuma responsabilidade. Os ganhos imediatos, em 
tempo e dinheiro, podem se transformar em custos adiados.

(Pierre Pastoral, “Urbanismo à deriva”.  
Le Monde Diplomatique Brasil, junho de 2019. Adaptado)

01. De acordo com o autor, a Vefa é

(A) um risco ao sistema da construção e do planejamen-
to francês, já que exige um investimento elevado de 
financiadores e incorporadores, o que vem sendo 
perigoso desde a crise de 2008.

(B) uma estratégia antiga do sistema da construção e 
do planejamento francês que permitiu uma resposta 
rápida do governo à crise imobiliária, estando a salvo 
dos efeitos da crise de 2008.

(C) um recurso promissor no cenário da construção e 
do planejamento francês, eliminando riscos a esse  
setor graças à transferência de gestão dos imóveis 
aos financiadores.

(D) um dispositivo que representa risco ao sistema da 
construção e do planejamento francês, uma vez que 
ganhos auferidos no presente podem se transformar 
em custos futuros.

(E) um expediente ilegal dentro do sistema da constru-
ção e do planejamento francês, o que pode repre-
sentar ainda mais prejuízos à área, caso os constru-
tores tenham seus custos elevados.

02. De acordo com o texto, o urbanismo da França está  
sujeito à

(A) limitação de poder aos atores privados na sua  
gestão com o Estado.

(B) paralisação graças a uma nova crise econômica, 
como a deflagrada em 2008.

(C) perda do protagonismo do Estado e das coletivida-
des locais na sua gestão.

(D) queda de reservas financeiras tanto dos construtores 
quanto dos incorporadores.

(E) transferência de papéis, fazendo-se com que finan-
ciadores deixem de ser gestores.

03. As informações textuais permitem concluir que

(A) os incorporadores têm menos preocupação que os 
construtores com a qualidade dos imóveis comercia-
lizados.

(B) o modo de construção “chave na mão”, depois de 
dez anos, tem um espaço tímido no setor de habita-
ção francês.

(C) os construtores tendem a abandonar a habitação  
de aluguel moderado na França, temendo prejuízos 
futuros.

(D) o governo de Nicolas Sarkozy criou a Vefa para mi-
nimizar o compromisso do Estado com as moradias 
sociais.

(E) os diversos dispositivos que atendem ao setor  
de construção francês expurgam deste os atores  
privados.
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07. Assinale a alternativa em que a substituição do termo 
destacado pelo termo dos parênteses implica alteração 
na regência nominal, conforme a norma-padrão.

(A) ... resultado do forte compromisso do Estado... 
(consequência)

(B) ... estando, portanto, muito interessados na quali-
dade... (preocupados)

(C) ... comumente chamada de “venda na planta”...  
(denominada)

(D) ... concedendo mais poder aos atores privados... 
(privilégios)

(E) ... se veem privados de seu papel de construtores. 
(destituídos)

08. Assinale a alternativa em que se reescrevem informações 
do primeiro parágrafo, atendendo-se à norma-padrão.

(A) Tem alguns anos que esse sistema passou a cor-
rer riscos devido os diversos dispositivos existente, 
frequentemente testados sob pretexto de circunstân-
cias excepcionais, e que foram pouco a pouco ba-
nalizados.

(B) Fazem alguns anos que riscos existentes amea-
çam esse sistema, por haverem diversos dispositi-
vos que, frequentemente testados sob pretexto de 
circunstâncias excepcionais, foram pouco a pouco 
banalizados.

(C) Têm alguns anos que esse sistema passou a correr 
riscos por causa de diversos dispositivos que existe, 
frequentemente testados sob pretexto de circunstân-
cias excepcionais, e que foram pouco a pouco ba-
nalizados.

(D) Fazem alguns anos que esse sistema vêm correndo 
riscos graças a diversos dispositivos que, frequente-
mente testados sob pretexto de circunstâncias ex-
cepcionais, foram pouco a pouco banalizados.

(E) Faz alguns anos que esse sistema passou a correr 
riscos devido a diversos dispositivos que, frequente-
mente testados sob pretexto de circunstâncias ex-
cepcionais, foram pouco a pouco banalizados.

09. Assinale a alternativa que atende à norma-padrão de co-
locação pronominal.

(A) Solicitou-se aos financiadores franceses que com-
prassem cerca de 30 mil imóveis construídos, mas 
não comercializados.

(B) Os financiadores, via de regra, têm preocupado-se 
com a qualidade e robustez dos materiais construtivos.

(C) Não assume-se responsabilidade pela construção e 
pela venda de moradias com a venda no estado de 
consecução futura.

(D) Se tornou moeda corrente no setor de habitação de alu-
guel moderado o modo de construção “chave na mão”.

(E) O modo de construção “chave na mão” efetivamente 
impôs-se no setor de habitação de aluguel moderado.

04. Nas passagens – ... frequentemente testados sob pre-
texto de circunstâncias excepcionais... (1o parágrafo), 
– ...depois marginal no setor de moradia social...  
(2o parágrafo) e – ... esse modo de construção [...]  
tornou-se moeda corrente... (2o parágrafo) –, as expres-
sões destacadas significam, correta e respectivamente:

(A) extremas; fundamental; título público.

(B) frequentes; limítrofe; metal transformado.

(C) incomuns; secundária; medida suspeita.

(D) ordinárias; delinquente; moeda metálica.

(E) inabituais; periférica; procedimento usual.

05. Entende-se pelo título do texto que o urbanismo da  
França

(A) reprime o poderio comercial da construção.

(B) tornou-se motivo de orgulho com a Vefa.

(C) reabilitou o país no cenário internacional.

(D) vive sob a égide do interesse econômico.

(E) teve como baliza as necessidades do povo.

06. Assinale a alternativa que atende à norma-padrão de 
pontuação.

(A) O modo de construção “chave na mão”, gera proble-
mas pois de um lado, os financiadores ficam priva-
dos do papel de construtores. E de outro, os incor-
poradores comercializam moradias pelas quais não 
assumem nenhuma responsabilidade.

(B) O modo de construção “chave na mão” gera proble-
mas: de um lado, os financiadores ficam privados do 
papel de construtores; de outro, os incorporadores 
comercializam moradias pelas quais não assumem 
nenhuma responsabilidade.

(C) O modo de construção “chave na mão” gera proble-
mas... De um lado os financiadores, que ficam pri-
vados do papel de construtores e de outro os incor-
poradores, que comercializam moradias pelas quais 
não assumem nenhuma responsabilidade.

(D) O modo de construção “chave na mão”, gera proble-
mas – de um lado, os financiadores que ficam priva-
dos do papel de construtores. E de outro os incor-
poradores que comercializam moradias pelas quais 
não assumem nenhuma responsabilidade.

(E) O modo de construção “chave na mão” gera proble-
mas! É, que de um lado, os financiadores ficam pri-
vados do papel de construtores e de outro é que, os 
incorporadores comercializam moradias pelas quais 
não assumem nenhuma responsabilidade.
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13. Um projeto de emenda constitucional poderá converter-se  
em norma se o processo legislativo obedecer, entre os 
r equisitos, o seguinte:

(A) assinatura da iniciativa do projeto por ½, no míni-
mo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do 
S enado Federal.

(B) proposta de pelo menos 2/3 das Assembleias 
Legis lativas das unidades da Federação, cada 
uma delas manifestando-se pela maioria relativa 
de seus membros.

(C) proposta de mais da metade das Assembleias 
L egislativas das unidades da Federação, cada 
uma delas manifestando-se pela maioria relativa 
de seus membros.

(D) a proposta será discutida e votada em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-
-se aprovada se obtiver, em ambos, dois terços dos 
votos dos respectivos membros.

(E) sanção do Presidente da República, depois de vota-
do e aprovado o projeto na Câmara dos Deputados e 
no Senado Federal.

14. Assinale a alternativa correta acerca dos direitos políticos.

(A) A inelegibilidade atinge a capacidade eleitoral ativa 
e passiva.

(B) Os analfabetos podem se eleger apenas para o  
cargo de vereador.

(C) Quem houver sucedido ou substituído o prefeito no 
curso do mandato poderá ser reeleito para um único 
período subsequente.

(D) São inelegíveis cônjuge e parentes, para cargo 
d iverso, no território de jurisdição do titular da chefia 
do Executivo, mesmo que este se desincompatibilize 
nos nove meses anteriores ao pleito.

(E) São inelegíveis para qualquer cargo no território 
de jurisdição do titular, os parentes, até o terceiro 
grau, do Presidente da República, de Governador de 
E stado ou Território, do Distrito Federal e de Prefeito, 
salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à 
reeleição.

10. Há termo empregado em sentido figurado na passagem:

(A) A França se destacou durante muito tempo por sua 
gestão... (1o parágrafo)

(B) É o caso [...] da “venda no estado de consecução 
futura”... (2o parágrafo)

(C) ... a Vefa [...] instalou-se na esteira da crise de 2008. 
(2o parágrafo)

(D) ... o presidente Nicolas Sarkozy solicitou aos finan-
ciadores... (2o parágrafo)

(E) ... passando a ser meros gestores de bens. (3o pará-
grafo)

conHecimentos esPecíficos

Direito ConstituCionaL

11. Considerando o sistema de controle de constitucionali-
dade vigente no Brasil, na hipótese de Lei municipal edi-
tada anteriormente à Constituição e com ela incompa-
tível, cabe

(A) ação direta de inconstitucionalidade, sem prejuízo da 
arguição de descumprimento de preceito fundamental.

(B) arguição de descumprimento de preceito fundamental.

(C) ação direta de inconstitucionalidade.

(D) ação direta de inconstitucionalidade, sem prejuízo do 
controle difuso de constitucionalidade.

(E) arguição de descumprimento de preceito fundamen-
tal, sem prejuízo da utilização de qualquer outro meio 
eficaz de sanar a lesividade.

12. Em se tratando do Poder Legislativo Federal, entre as 
competências privativas da Câmara dos Deputados, 
a rroladas na Constituição, está:

(A) proceder à tomada de contas do Presidente da 
R epública, quando não apresentadas ao Congresso 
Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da 
sessão legislativa.

(B) autorizar operações externas de natureza financeir a, 
de interesse da União, dos Estados, do Distrito 
F ederal, dos Territórios e dos Municípios.

(C) dispor sobre limites globais e condições para as 
operações de crédito externo e interno da União, 
dos E stados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
de suas autarquias e demais entidades controladas 
pelo Poder Público federal.

(D) aprovar previamente, por voto secreto, após argui-
ção, a escolha de ministros do Tribunal de Contas da 
União indicados pelo Presidente da República.

(E) processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal 
Federal, os membros do Conselho Nacional de Jus-
tiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, 
o procurador-geral da República e o advogado-geral 
da União nos crimes de responsabilidade.
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17. Suponha que a Sociedade Empresária WX, interessad a 
em vencer determinado procedimento licitatório do 
M unicípio A, procurou afastar a Sociedade Empresária 
CD, também licitante, por meio do oferecimento de um 
caminhão de sua propriedade.

Considerando a situação hipotética e o disposto na Lei  
no 12.846/13, assinale a alternativa correta.

(A) A Sociedade Empresária WX não cometeu nenhum 
ato lesivo à Administração Pública, pois procu-
rar afastar licitante não é conduta tipificada na Lei  
no 12.846/13.

(B) Na esfera administrativa, a Sociedade Empresária 
WX deverá ser sancionada cumulativamente com a 
aplicação de multa correspondente a 30% (trinta por 
cento) de seu faturamento e publicação extraordiná-
ria da decisão condenatória.

(C) O processo administrativo para apuração da res-
ponsabilidade da Sociedade Empresária WX será 
conduzido por comissão designada pela autoridade 
instauradora e composta por 2 (dois) ou mais servi-
dores estáveis.

(D) No processo administrativo para apuração de respon-
sabilidade, será concedido à Sociedade E mpresária 
WX prazo de 15 (quinze) dias para defesa, contados 
a partir da intimação pessoal de seu administrador.

(E) Após regular processo administrativo com a aplica-
ção da sanção correspondente, a responsabilidade 
da Sociedade Empresária WX na esfera administra-
tiva afasta a possibilidade de sua responsabilização 
na esfera judicial.

18. Considere que a Administração Pública deseja vender 
t ítulos, na forma da legislação pertinente. De acordo com 
a Lei no 8.666/93, é correto afirmar que tal alienação

(A) dependerá de autorização legislativa, avaliação pré-
via e de licitação na modalidade de concorrência.

(B) independerá de autorização legislativa e de avalia-
ção prévia, mas dependerá de licitação na modali-
dade pregão.

(C) dependerá de avaliação prévia e de licitação na 
m odalidade concorrência ou tomada de preços.

(D) independerá de avaliação prévia e de procedimento 
administrativo, pois a Administração pode realizar a 
venda diretamente ao particular cadastrado no siste-
ma de registro.

(E) dependerá somente de avaliação prévia, pois a licita-
ção é dispensada nesse caso.

15. De acordo com as normas vigentes da Constituição 
F ederal, em matéria de estabilidade do servidor público, 
é correto:

(A) o servidor aprovado em concurso público, nomeado 
para cargo efetivo, será considerado estável após 
dois anos de efetivo exercício cumprido em estágio 
probatório; posteriormente só perderá o cargo em 
virtude de sentença judicial transitada em julgado e 
mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa.

(B) o servidor aprovado em concurso público, nomeado 
para cargo efetivo, será considerado estável após 
três anos de efetivo exercício cumprido em estágio 
probatório; posteriormente só perderá o cargo em 
virtude de sentença judicial transitada em julgado ou 
mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa.

(C) a estabilidade também pode ser concedida aos ser-
vidores que ocupam cargo em comissão e que con-
tam com mais de cinco anos de exercício no serviço 
público, posteriormente só perderá o cargo em virtu-
de de sentença judicial transitada em julgado.

(D) a estabilidade foi excepcionalmente concedida aos 
servidores que, por ocasião da entrada em vigor 
da Constituição, 05.10.1988, ocupavam cargo em 
c omissão e que contavam com mais de cinco anos 
de exercício no serviço público; posteriormente só 
perderá o cargo em virtude de processo administrati-
vo em que lhe seja assegurada ampla defesa.

(E) o servidor ocupante de cargo efetivo ou de livre pro-
vimento será considerado estável após três anos de 
efetivo exercício; posteriormente só perderá o cargo 
mediante processo administrativo disciplinar em que 
lhe seja assegurada ampla defesa.

Direito aDministrativo

16. A respeito da convalidação dos atos administrativos, é 
correto afirmar que

(A) ato praticado com a desobediência de formalidades 
legais não pode ser convalidado.

(B) a convalidação pode recair sobre atos discricioná-
rios, mas não sobre atos vinculados.

(C) pode ser efetuada tanto pela própria Administração 
que praticou o ato quanto pelo Poder Judiciário, caso 
provocado pelo interessado.

(D) com a convalidação regulariza-se o ato que possui 
defeitos sanáveis, desde a origem.

(E) ato praticado com vício de competência quanto à 
matéria admite convalidação.
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21. O pregão consiste em modalidade de licitação bastante 
utilizada na prática da Administração Pública brasileira, o 
que acontece em grande medida em função dos benefí-
cios advindos de alguns instrumentos próprios previstos 
na Lei no 10.520/02. O domínio sobre a forma de instru-
ção dos processos de pregão, nessa linha, é essencial 
para o bom desempenho das atribuições dos agentes 
que trabalham com processos licitatórios.

Acerca da fase interna do pregão, assinale a alternativa 
correta.

(A) O processo de licitação deve contar com a justifi-
cativa para a realização da contratação, que pode 
consistir na simples informação de que a licitação se 
destina a suprir demanda existente no órgão público.

(B) A contratação de obras de engenharia, desde que 
haja uma correta caracterização do objeto, deve, em 
regra, ser realizada por meio de pregão.

(C) O pregão poderá ser utilizado para a contratação de 
objetos complexos, desde que o termo de referência 
ou edital definam os padrões de desempenho e qua-
lidade objetivamente e de acordo com as especifi-
cações usualmente praticadas no mercado.

(D) No pregão cabe à autoridade competente definir se 
os lances ocorrerão antes ou após a abertura do in-
vólucro contendo os documentos de habilitação do 
licitante.

(E) Os regimes de execução previstos na Lei no 8.666/93, 
notadamente a empreitada por preço global e a por 
preço unitário, não se aplicam a contratações realiza-
das com base em pregão.

22. Suponha que um órgão da Administração não possua a 
capacidade de estimar, com precisão, no começo de um 
determinado ano, a sua necessidade de um certo produto 
e decida realizar uma licitação com vistas à criação de 
uma ata de registro de preços.

Acerca do assunto e considerando a situação hipotética, 
assinale a alternativa correta.

(A) A adjudicação do objeto da licitação por meio do sis-
tema de registro de preços dispensa a celebração de 
contrato para o fornecimento do produto.

(B) Em razão do caráter intuito personae do contrato 
a dministrativo, em regra, apenas o órgão responsá-
vel pela realização da licitação poderá utilizar a ata 
de registro de preços.

(C) A licitação para a criação de ata de registro de pre-
ços somente pode ser realizada se houver prévia 
d otação orçamentária.

(D) Não está a Administração obrigada a contratar o bem 
ou serviço registrado. A contratação somente ocor-
rerá se houver interesse do órgão.

(E) É admitida a adesão ilimitada a determinada ata de 
registro de preços, desde que comprovada a econo-
micidade da contratação.

19. Suponha que o Município de Guaratinguetá, após regu-
lar procedimento licitatório na modalidade de concor-
rência, concedeu a prestação de determinado serviço 
p úblico à Pessoa Jurídica X. Decorridos seis meses 
após o início do contrato ocorreu um aumento da alí-
quota do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, o 
que provocou um impactou econômico no lucro auferido 
pela Pessoa Jurídica X.

Considerando a situação hipotética e o disposto na Lei  
no 8.987/95, é correto afirmar que

(A) não haverá revisão de tarifa, independentemente do 
impacto econômico causado pela mudança da alíquo-
ta do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas.

(B) o aumento da alíquota do imposto sobre a renda das 
pessoas jurídicas se configura como fato do príncipe 
e, consequentemente, ensejará a revisão da tarifa.

(C) a mudança da alíquota do imposto sobre a renda das 
pessoas jurídicas se enquadra como fato da admi-
nistração e provocará o reajuste da tarifa.

(D) a Pessoa Jurídica X possui direito ao restabeleci-
mento do equilíbrio econômico-financeiro e o poder 
concedente deve apenas homologar os cálculos que 
a concessionária efetuou.

(E) se garante à concessionária a manutenção do valor 
real da tarifa e a mudança da alíquota do imposto 
sobre a renda das pessoas jurídicas é suficiente para 
ensejar a automática atualização tarifária.

20. Considere que Mário, habitante do Município Y, no dia  
01 de setembro de 2016, trafegava obedecendo às 
regra s de trânsito em uma estrada da cidade às 19 horas 
quando seu veículo se chocou com um animal de grande 
porte que estava no meio da pista. Em decorrência do 
acidente, Mário ficou tetraplégico.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça, é correto afirmar que

(A) Mário não poderá mais ajuizar ação de responsabi-
lidade civil em face do Município, pois o prazo pres-
cricional para tal demanda é de 03 (três) anos que 
começou a correr na data do acidente.

(B) se configura a responsabilidade civil do Estado por 
omissão, havendo nexo causal entre o acidente e a 
conduta estatal, consubstanciada no dever de fisca-
lizar as estradas e de impedir que animais fiquem 
soltos em suas imediações e invadam a pista.

(C) se trata de hipótese de caso fortuito e, consequente-
mente, o Município Y não poderá ser responsabiliza-
do pelo acidente sofrido por Mário.

(D) o Município Y não poderá ser responsabilizado pelo 
acidente sofrido por Mário, pois o ente público não 
possui meios eficazes de impedir a passagem de um 
animal nas estradas.

(E) se configura hipótese de força maior, excludente do 
nexo causal, e o Município Y não será responsabili-
zado pelo acidente sofrido por Mário.
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25. A respeito das cláusulas exorbitantes e com base na Lei 
no 8.666/93, é correto afirmar que

(A) o poder de fiscalização constitui cláusula exorbitante 
e o seu exercício não reduz a responsabilidade do 
particular por eventuais danos causados a terceiros.

(B) as cláusulas econômico-financeiras podem, em regra, 
ser alteradas unilateralmente pela Administração.

(C) é licito que a Administração modifique unilateralmen-
te o objeto do contrato para melhor atender ao inte-
resse público, ainda que isso importe na mudança 
substancial do objeto licitado.

(D) o poder de aplicação de sanções prescinde o respei-
to aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

(E) a Administração possui o poder de exigir a alteração 
da garantia de execução, quando for conveniente.

26. A respeito dos servidores públicos, assinale a alternativa 
correta.

(A) Os agentes públicos temporários são, em regra, 
s ujeitos ao regime celetista de contratação.

(B) A extinção de cargos públicos vagos pode ocorrer 
por meio de decreto autônomo.

(C) A vitaliciedade e a estabilidade são tratados pela 
Constituição Federal como sinônimas.

(D) O servidor público estável, investido em novo cargo, 
está dispensado de cumprir o estágio probatório nes-
se novo cargo.

(E) Para a realização de exame psicotécnico, não é 
n ecessária a existência de prévia autorização legal.

27. Modalidade de autarquia com o regime jurídico especial, 
portadora de autonomia reforçada em relação ao ente 
central, tendo em vista a necessidade de conferir trata-
mento técnico e maior segurança jurídica a determinado 
setor, pode ser conceituada como

(A) fundação pública de direito privado.

(B) empresa pública.

(C) sociedade de economia mista.

(D) agência reguladora.

(E) agência de fomento.

23. A respeito da contratação direta, assinale a alternativa 
correta.

(A) Caso a contratação direta ocorra com base na hipó-
tese de dispensa de licitação para a compra de o bjeto 
de pequeno valor, eventual termo aditivo p oderá ser 
c elebrado, ainda que supere o valor máximo previsto 
para a hipótese de dispensa.

(B) Na contratação direta realizada em situação de 
emergência, é dispensada a comprovação de que o 
preço do produto adquirido é compatível com os pra-
ticados pelo mercado.

(C) A legislação não exige a elaboração de projeto base 
para as contratações realizadas em situações de dis-
pensa de licitação.

(D) É inexigível a contratação de fornecimento ou supri-
mento de energia elétrica e gás natural com conces-
sionário, permissionário ou autorizado.

(E) Cabe à lei de cada ente público dispor sobre as 
h ipóteses de dispensa de licitação para alienação de 
seus bens imóveis.

24. A Administração pretende contratar o serviço de con-
sultoria para a estruturação de um projeto de conces-
são, o que pretende realizar por meio de uma licitação 
na m odalidade concorrência. O gestor público respon-
sável pela condução do processo possui uma série de 
questionamentos e procura a assessoria jurídica para a 
o btenção de melhores esclarecimentos sobre o modo de 
solucioná-los.

Com base na situação e a respeito das licitações, assina-
le a alternativa correta.

(A) Para fins de comprovação da capacidade técnico-
-operacional, caso previsto no edital, é necessário 
que a empresa conte no seu quadro permanente, 
no momento da assinatura do contrato, com profis-
sional que atenda às especificações exigidas pela 
Administração.

(B) Caso o edital admita a participação de consórcios, 
não será exigida como condição para a participação 
na licitação a sua prévia criação, sendo suficiente a 
apresentação do compromisso público ou particular 
de constituição.

(C) O instrumento do contrato não será exigível no caso, 
sendo possível a sua substituição por outro instru-
mento equivalente, tal como nota de empenho de 
despesa ou ordem de execução de serviço.

(D) O prazo de vigência do contrato não poderá ser 
s uperior a 12 (doze) meses, ainda que haja autoriza-
ção na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

(E) Caso admitida no edital a subcontratação, a Admi-
nistração possuirá um vínculo jurídico direto com o 
subcontratada, que, por sua vez, poderá demandar 
diretamente a Administração por questão relativa ao 
vínculo que mantém com a subcontratante.
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Direito CiviL

31. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as decla-
rações de vontade emanarem de erro substancial que 
p oderia ser percebido por pessoa de diligência normal, 
em face das circunstâncias do negócio.

No que diz respeito ao defeito do negócio jurídico “erro ou 
ignorância”, assinale a alternativa correta.

(A) O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da 
declaração de vontade.

(B) O erro prejudica a validade do negócio jurídico, ainda 
que a pessoa, a quem a manifestação de vontade se 
dirige, se ofereça para executá-la na conformidade 
da vontade real do manifestante.

(C) O erro de indicação da pessoa ou da coisa, a que 
se referir a declaração de vontade, viciará o negócio 
ainda que, por seu contexto e pelas circunstâncias, 
se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada.

(D) O erro é substancial quando, sendo de direito e 
i mplicando recusa à aplicação da lei, for o motivo 
acessório do negócio jurídico.

(E) O falso motivo não vicia a declaração de vontade 
mesmo quando expresso como razão determinante.

32. Roberto, proprietário de um imóvel no litoral do estado 
de São Paulo, decidiu vender o apartamento para Maria, 
informando que atualmente existe um inquilino no imóvel 
e que o valor mensal do aluguel é de R$ 3.000,00 (três 
mil reais). Buscando extinguir uma dívida antiga, decide 
ceder os créditos da venda a Maria para Pedro m ediante 
instrumento particular simples.

Diante da situação hipotética, assinale a alternativa correta.

(A) Considerando não haver nenhuma disposição em 
contrário, Roberto cede apenas os créditos relativos 
à venda, não abrangendo os créditos relativos ao 
v alor do aluguel.

(B) A cessão de créditos realizada entre Roberto e P edro 
é eficaz em relação a terceiros.

(C) Em regra, Roberto responde pela solvência de Maria.

(D) Se Roberto penhorar o crédito, este pode ser trans-
ferido por Pedro, se tiver conhecimento da penhora.

(E) A cessão do crédito não tem eficácia em relação a 
Maria, senão quando a esta notificada.

28. Suponha que determinado agente público seja suspeito 
de ter praticado ato infracional e, em função disso, a au-
toridade competente tenha instaurado processo adminis-
trativo disciplinar. Considerando a situação hipotética e 
com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Jus-
tiça, é correto afirmar:

(A) o servidor público deverá constituir advogado para o 
acompanhamento do processo, sob pena de ofensa 
ao princípio da ampla defesa.

(B) caso seja reconhecida em processo criminal a 
n egativa de autoria e os processos tratem exatamen-
te dos mesmos fatos, o processo disciplinar em face 
do agente público deverá ser arquivado.

(C) caso o processo disciplinar dure mais do que o pra-
zo fixado na legislação, a autoridade administrativa 
r econhecerá automaticamente a sua nulidade.

(D) deverá ser decretada a nulidade do processo discipli-
nar caso haja divergência de capitulação legal entre 
a portaria que instaura o processo e a portaria que 
aplica a penalidade.

(E) a autoridade administrativa não pode aplicar a pena 
de demissão caso o agente pratique ato de improbi-
dade administrativa, por se tratar de ato de compe-
tência privativa do Poder Judiciário.

29. A respeito da desapropriação, assinale a alternativa  
correta.

(A) A revelia do desapropriado implica aceitação tácita 
da oferta, autorizando a dispensa da avaliação.

(B) O possuidor titular do imóvel desapropriado não tem 
direito de indenização pela perda do seu direito pos-
sessório.

(C) O valor da indenização englobará o valor de todas 
as benfeitorias realizadas pelo proprietário até o 
m omento da imissão do Estado na posse do bem.

(D) A afetação de determinado bem para a realização de 
desapropriação e a condução do respectivo proces-
so podem ser delegados à concessionária de serviço 
público.

(E) O direito de extensão consiste no direito do proprie-
tário solicitar que a desapropriação, quando parcial, 
englobe a totalidade do seu bem, caso a área rema-
nescente não possua valor.

30. Montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações 
financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude 
de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização 
de operações de crédito, para amortização em prazo 
s uperior a doze meses, com base na Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LC no 101/00) corresponde ao conceito de

(A) dívida pública consolidada.

(B) dívida pública mobiliária.

(C) restos à pagar.

(D) operação de crédito.

(E) dívida ativa. 
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35. A Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, dispõe sobre 
as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a 
elas pertinentes. A respeito do tema, assinale a alterna-
tiva correta.

(A) Em regra, são reguladas pela referida lei as locações 
de vagas autônomas de garagem ou de espaços 
para estacionamento de veículos.

(B) O contrato de locação pode ser ajustado por qual-
quer prazo, dependendo de vênia conjugal, se igual 
ou superior a dez anos. Mesmo ausente a vênia con-
jugal, o cônjuge estará obrigado a observar o prazo 
excedente.

(C) A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo 
do imóvel, total ou parcialmente, dependem do con-
sentimento prévio, verbal ou por escrito do locador.

(D) Em casos de separação de fato, separação judicial, 
divórcio ou dissolução da união estável, a locação 
residencial prosseguirá automaticamente com o côn-
juge ou companheiro que permanecer no imóvel.

(E) O locatário ficará dispensado da multa se a devo-
lução do imóvel decorrer de transferência, pelo seu 
empregador, privado ou público, para prestar ser-
viços em localidades diversas daquela do início do 
contrato, e se notificar, verbalmente ou por escrito, o 
locador com prazo de, no mínimo, sessenta dias de 
antecedência. 

Direito ProCessuaL CiviL

36. São requisitos da admissibilidade da cumulação de  
pedidos que

(A) os pedidos sejam compatíveis entre si, ainda que 
sejam competentes para conhecer deles juízos  
diferentes.

(B) seja competente para conhecer deles o mesmo  
juízo e seja adequado para todos os pedidos o tipo 
de procedimento.

(C) seja adequado para todos os pedidos o tipo de  
procedimento, ainda que os pedidos sejam incompa-
tíveis entre si.

(D) os pedidos sejam compatíveis entre si, ainda que 
não sejam adequados para todos os tipos de proce-
dimentos.

(E) não sejam adequados para todos os pedidos o tipo 
de procedimento e sejam competentes para conhecer 
deles juízos diferentes.

33. João estava dirigindo embriagado quando colidiu seu 
veículo contra o veículo de Joana, que teve ferimentos 
graves e precisou ficar internada por dez dias no hospital 
particular SS Saúde. Durante esse período, J oana ficou 
impossibilitada de exercer seu trabalho como fotógrafa e 
teve prejuízos materiais com os valores da i nternação e 
conserto do veículo. João possuía seguro de automóvel 
que previa a exclusão de cobertura em caso de embria-
guez do segurado. Joana, assim que teve alta hospitalar 
propôs ação de reparação de danos contra João, que, 
regularmente citado, apresentou denunciação da lide à 
seguradora para que os valores relativos aos danos cau-
sados no seu veículo e no veículo do Joana fossem res-
sarcidos.

Diante da situação hipotética apresentada e conside-
rando o entendimento atual dos tribunais superiores, a 
seguradora

(A) deve pagar o valor dos consertos de ambos os veícu-
los, sendo possível a ação de regresso contra João.

(B) deve pagar o valor do conserto do veículo de Joana, 
sendo possível propor ação para cobrar os valores 
de João.

(C) não deve pagar nenhum dos valores, considerando 
que João estava embriagado no momento do acidente.

(D) deve pagar o valor do conserto do veículo de João, 
mas não o de Joana, uma vez que o seguro dizia 
respeito apenas a João.

(E) deve pagar o valor dos consertos de ambos os veí-
culos, não sendo possível a ação de regresso contra 
João.

34. A Lei no 13.465, de 11 de julho de 2017, trata da arre-
cadação de imóveis abandonados. A respeito do tema, 
assinale a alternativa correta.

(A) Os imóveis urbanos privados abandonados, cujos 
proprietários não possuam a intenção de conservá-
-los em seu patrimônio, ficam sujeitos à arrecada-
ção pelo Município, Estado, Distrito Federal ou pela 
União na condição de bem vago.

(B) É parte do procedimento de arrecadação de imó-
veis urbanos abandonados a notificação ao titular do 
d omínio para, querendo, apresentar impugnação no 
prazo de trinta dias, contado da data de recebimento 
da notificação.

(C) A ausência de manifestação do titular do domínio será 
interpretada como concordância com a arrecadação.

(D) A intenção de não preservar o imóvel será presumi-
da quando o proprietário não adimplir os ônus fiscais 
instituídos sobre a propriedade predial e territorial 
u rbana, por dez anos.

(E) Na hipótese de o proprietário reivindicar a posse do 
imóvel declarado abandonado, no prazo de cinco 
anos, fica assegurado ao Poder Executivo o direito 
ao ressarcimento em valor atualizado, de todas as 
despesas em que eventualmente houver incorrido 
em razão do exercício da posse provisória.
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39. Serão julgados em recurso ordinário,

(A) pelo Superior Tribunal de Justiça, os mandados de 
segurança decididos em única instância pelos tribu-
nais superiores, quando concessiva a decisão.

(B) pelo Superior Tribunal de Justiça, os habeas data e 
os mandados de injunção decididos em única instân-
cia pelos tribunais superiores, quando denegatória a 
decisão.

(C) pelo Supremo Tribunal Federal, os mandados de  
segurança decididos em única instância pelos tribu-
nais regionais federais ou pelos tribunais de justiça 
dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, quando 
denegatória a decisão.

(D) pelo Supremo Tribunal Federal, os mandados de  
segurança, os habeas data e os mandados de injun-
ção decididos em única instância pelos tribunais su-
periores, quando denegatória a decisão.

(E) pelo Supremo Tribunal Federal, os processos em 
que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro 
ou organismo internacional e, de outro, Município ou 
pessoa residente ou domiciliada no País.

40. Adriana, Bruno, Caio, Daniel e Eduardo, todos funcioná-
rios de uma repartição pública da cidade Central, contra-
taram um advogado para propor ação contra o Município, 
buscando receber retroativamente os valores relativos às 
férias não gozadas nos últimos trinta anos. O município 
foi citado e apresentou contestação. A sentença foi jul-
gada procedente e confirmada em segundo grau, transi-
tando em julgado. O Município Central foi condenado ao 
pagamento de duzentos mil reais para cada um deles, 
bem como cem mil reais de honorários advocatícios para 
o advogado contratado.

Considerando o atual entendimento dos Tribunais Supe-
riores, o advogado

(A) pode fracionar a condenação em cinco execuções 
desde que a ação principal tenha sido proposta em 
litisconsórcio ativo facultativo simples.

(B) pode fracionar a condenação em cinco execuções, 
não sendo tal prática considerada como frustração 
ao regime de precatórios.

(C) pode fracionar a condenação apenas se o juiz de pri-
meiro grau concordar com o pedido de fracionamento 
em decisão da qual cabe agravo de instrumento.

(D) não pode fracionar a condenação, uma vez que os 
honorários advocatícios não gozam de autonomia 
em relação ao crédito principal e por isso com ele 
se confunde.

(E) não pode fracionar crédito de honorários advoca-
tícios em execução contra a Fazenda Pública pro-
posta em litisconsórcio ativo facultativo simples, por 
frustrar o regime do precatório.

37. Fernanda propôs ação de usucapião em face de Hélio. 
O Ministério Público foi intimado, mas não compareceu 
à audiência de conciliação. A pedido de Fernanda, Hélio, 
os confinantes e o Município foram citados por meio de 
carta com aviso de recebimento.

Considerando a situação hipotética apresentada, assinale 
a alternativa correta.

(A) Fernanda poderá requerer a nulidade da citação do 
Município.

(B) O processo é nulo, uma vez que o Ministério Público, 
mesmo intimado não compareceu à audiência de con-
ciliação.

(C) Mesmo sendo uma nulidade que poderia ser declarada 
de ofício, o juiz poderá considerar válida a audiência 
se todas as partes do processo comparecerem mesmo 
sem terem sido regularmente citadas.

(D) Caso o Município não compareça na audiência, o ato 
será repetido mesmo que não prejudique nenhuma 
das partes.

(E) Eventual erro de forma do processo promovido por 
Fernanda acarreta a anulação dos atos seguintes.

38. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses de extinção do 
processo, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 
antecipado parcial do mérito, deverá o juiz, em decisão de 
saneamento e de organização do processo,

(A) delimitar as questões de direito relevantes para a  
decisão do mérito.

(B) resolver as questões de direito material pendentes, 
se houver.

(C) delimitar as questões de direito sobre as quais recairá a 
atividade probatória, especificando os meios de prova 
admitidos.

(D) definir a distribuição do ônus da prova, sendo tal ônus 
do autor quanto à existência de fato impeditivo, modifi-
cativo ou extintivo, e do réu quanto ao fato constitutivo 
do seu direito.

(E) designar, obrigatoriamente a audiência de instrução 
e julgamento.



11 PGUA1901/050-Procurador-Manhã

43. Joaquim caminhava em uma rua de Guaratinguetá, em  
direção à sua casa, quando ao passar ao lado de um lava 
rápido escorregou na água com sabão que a empresa  
escoava pela calçada. Com a queda, quebrou três coste-
las e ficou internado por dez dias, pois perfurou o pulmão.

Assinale a alternativa correta em relação ao caso.

(A) Por não haver ligação direta entre Joaquim e o lava 
rápido, não se configura relação de consumo que 
justifique a aplicação do CDC.

(B) O estabelecimento cometeu um ilícito administrativo 
e Joaquim não tem direitos a pleitear contra o lava 
rápido.

(C) Por se tratar de consumidor por equiparação, Joaquim 
poderá se valer da lei consumerista para solicitar repa-
ração de danos.

(D) Em que pese a relação apresentada seja de consumo, 
não há dano indenizável, pois os fatos se deram do 
lado de fora do estabelecimento comercial.

(E) Somente os órgãos legitimados pela defesa coletiva 
poderão pleitear os diretos que favoreçam Joaquim, 
tendo em vista que a relação de consumo se lastreia 
na existência de consumidor bystander.

44. O processo coletivo é formado por diversos princípios  
básicos, que são suas linhas mestras. Dentre eles, existe 
o que afirma não depender a demanda coletiva da von-
tade das partes, mas, sim, da necessidade social de sua 
propositura. 

Esse princípio é o da

(A) indisponibilidade da demanda coletiva.

(B) primazia do conhecimento do mérito do processo  
coletivo.

(C) informação e publicidade adequadas.

(D) adequada certificação da ação coletiva.

(E) não-taxatividade ou da atipicidade do processo  
coletivo.

Direitos Difusos e CoLetivos  
e Direito Do ConsumiDor

41. Calebe recebeu em sua casa um cartão de crédito do 
Banco Delta S.A. Ele nunca foi cliente e não solicitou tal 
cartão, e na correspondência havia uma advertência de 
que o serviço só seria liberado caso o consumidor des-
bloqueasse o cartão por telefone ou pela internet. 

Diante de tal fato, é certo afirmar:

(A) Calebe somente poderá se socorrer dos órgãos admi-
nistrativos para reclamar da atitude do banco, tendo 
em vista que tal prática é apenas considerada ilícito 
administrativo.

(B) o Banco Delta apenas comete infração administrativa 
ao agir dessa forma, sendo que não se pode conside-
rar prática abusiva, pois o ato deriva das estratégias 
de marketing da empresa, respaldado pelo princípio 
da livre iniciativa.

(C) Calebe poderá requerer indenização por ilícito civil, 
sem que tal prática seja considerada ilícito adminis-
trativo.

(D) tendo em vista que todo e qualquer produto enviado 
ao consumidor sem ter sido pedido é considerado 
amostra grátis, é certo que Calebe foi vítima de uma 
prática considerada abusiva pelo Código de Defesa 
do Consumidor.

(E) a prática descrita não se configura ilícita, pois Calebe 
tem como escolha aderir ou não ao serviço, o que 
veio claramente informado na correspondência.

42. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) 
está regulamentado pelo Decreto Presidencial no 2.181, 
de 20 de março de 1997, e congrega a união de esforços 
de algumas entidades.

Assinale a alternativa que traz somente aquelas que  
fazem parte desse sistema.

(A) Câmara dos Vereadores dos Municípios, Procons, 
Ministério Público.

(B) Defensoria Pública, Delegacias de Defesa do Consu-
midor, Juizados Especiais Cíveis.

(C) Organizações Civis de Defesa do Consumidor, Assem-
bleias Legislativas dos Estados, Procons.

(D) Ministério da Economia, Delegacias de Defesa do 
Consumidor e Ministério Público.

(E) Defensoria Pública, Secretarias Municipais e Esta-
duais de Cidadania, Juizados Especiais Cíveis.
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47. As garantias do Crédito Tributário trazidas pelo Código 
Tributário Nacional definem que

(A) a enumeração das garantias atribuídas ao crédito tribu-
tário apresenta um rol exemplificativo, pois não exclui 
outras que sejam expressamente previstas em lei.

(B) a natureza das garantias atribuídas ao crédito tribu-
tário pode alterar a natureza da obrigação tributária 
a que corresponda.

(C) sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determi-
nados bens, responde pelo pagamento do crédito os 
bens que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

(D) se presume fraudulenta a alienação ou oneração de 
bens por sujeito passivo, por crédito tributário regu-
larmente lançado.

(E) na hipótese de o devedor ainda não citado, não 
p agar o débito no prazo legal, o juiz poderá determi-
nar a indisponibilidade de seus bens e direitos.

48. Dois sujeitos que em comum acordo são proprietários de 
um imóvel urbano, localizado em determinado município, 
serão considerados contribuintes solidários do imposto 
predial e territorial urbano (IPTU), e assim sendo:

(A) o pagamento efetuado por um dos obrigados não 
dispensa o pagamento a ser realizado pelo outro.

(B) a isenção concedida pessoalmente a um deles não 
favorece ao outro, que deverá pagar o imposto sobre 
o saldo remanescente.

(C) a interrupção da decadência, em favor ou contra um 
dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais.

(D) a suspensão da prescrição em favor de um dos obri-
gados prejudica o outro.

(E) é possível que lei local estabeleça um benefício de 
ordem para cobrança do tributo.

49. O Município Y possui 3 execuções fiscais contra um mes-
mo devedor em juízos distintos da Fazenda Pública, e, 
por isso, conforme a Lei no 6.830/80, seu Procurador pre-
tende peticionar para que os processos sejam reunidos 
em única vara. Nessa hipótese:

(A) o juízo poderia ter realizado o ato de ofício, visando 
a unidade da garantia da execução.

(B) os processos serão redistribuídos ao juízo da última 
distribuição, após citação do devedor para se mani-
festar.

(C) o juízo, por conveniência da unidade da garantia da 
execução, poderá ordenar a reunião dos processos.

(D) os processos serão redistribuídos ao juízo da pri-
meira distribuição após citação do devedor para se 
manifestar.

(E) o juízo deverá negar o pedido, pois só é cabível tal 
ato de reunião dos processos quando formulado pelo 
devedor.

Direito tributário

45. Considerando que o Município Y possui regime próprio de 
previdência para seus servidores ativos, é correto afirmar 
que, nesse caso, a contribuição para o custeio do regime 
previdenciário desses servidores será de competência

(A) da União Federal, cabendo a totalidade do produto 
arrecadado ao respectivo município.

(B) do Estado membro, cabendo a totalidade do produto 
arrecadado ao respectivo município.

(C) do Município Y, cabendo a totalidade do produto 
a rrecadado à União Federal.

(D) da União Federal, cabendo a totalidade do produto 
arrecadado ao próprio ente competente.

(E) do Município Y, cabendo a totalidade do produto 
a rrecadado ao próprio município.

46. Certo sujeito contribuinte do ISS praticou o Fato Gera-
dor em maio de 2014, contudo o lançamento tributário só 
foi constituído pelo Sujeito Ativo em agosto de 2018. Por 
isso, é correto afirmar que, caso

(A) uma nova Lei do tributo tenha majorado o impos-
to antes da sua cobrança, aplicar-se-á a lei então 
v igente à época do lançamento, em homenagem ao 
Princípio da Irretroatividade.

(B) a lei do tributo tenha definido uma penalidade mais 
severa, após a prática do fato gerador, aplicar-se-á a 
lei vigente à época do lançamento, em homenagem 
ao Princípio da Anterioridade.

(C) a lei do tributo tenha definido uma alíquota mais 
b enéfica, após a prática do fato gerador, aplicar-se-á a 
lei vigente à época do fato, em homenagem ao Princí-
pio da Irretroatividade.

(D) o tributo tenha sofrido, por uma nova lei, após a 
prá tica do fato gerador, a possibilidade de uma 
p enalidade mais benéfica, aplicar-se-á a lei vigen-
te à época do fato, em homenagem ao Princípio da  
Irretroatividade.

(E) uma nova lei do tributo, após a prática do fato 
g erador, seja considerada meramente interpretativa, 
seus efeitos não poderão ser pretéritos, em homena-
gem ao Princípio da Irretroatividade.
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52. A Administração Pública lhe consulta na qualidade de 
Procurador, a fim de saber como funciona o serviço 
v oluntário. Nessa condição, é correto afirmar que

(A) no caso de despesas realizadas pelo contratado, 
prescinde a necessidade de estarem expressas ou 
autorizadas pelo contratante a que for prestado o 
serviço voluntário.

(B) o serviço voluntário é a atividade não remunerada 
prestada por pessoa física a qualquer instituição pri-
vada que tenha objetivos cívicos, culturais, educa-
cionais, científicos, recreativos ou de assistência à 
pessoa.

(C) o serviço voluntário é a atividade não remunerada 
prestada por pessoa física ou jurídica a entidade pú-
blica de qualquer natureza ou a instituição privada de 
fins lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, 
educacionais, científicos, recreativos ou de assistên-
cia à pessoa.

(D) o serviço voluntário é a atividade não remunerada 
prestada por pessoa física a entidade pública de 
qualquer natureza ou a instituição privada de fins 
não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, 
educacionais, científicos, recreativos ou de assistên-
cia à pessoa.

(E) o serviço voluntário gera vínculo empregatício e obri-
gação de natureza trabalhista previdenciária, inclusive 
com a Administração Pública.

53. Assinale a alternativa correta.

(A) A confirmação do estado de gravidez advindo no 
curso do contrato de trabalho, durante o prazo do 
aviso prévio trabalhado ou indenizado, não garante 
à empregada gestante a estabilidade provisória, por 
se tratar de espécie de contrato a termo.

(B) Em caso de aborto, em qualquer condição, compro-
vado por atestado médico oficial, a mulher terá um 
repouso remunerado de 2 (duas) semanas, ficando-
-lhe assegurado o direito de retornar à função que 
ocupava antes de seu afastamento.

(C) A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a con-
cessão de licença-maternidade aos adotantes ou 
guardiães.

(D) À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial 
para fins de adoção de criança ou adolescente será 
concedida licença-maternidade.

(E) Em caso de morte da genitora e no caso de faleci-
mento do filho ou de seu abandono, é assegurado 
ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de 
licença por todo o período da licença-maternidade ou 
pelo tempo restante a que teria direito a mãe.

Direito Do trabaLho

50. Nos termos da CLT, não terá direito a férias o empregado 
que, no curso do período aquisitivo,

(A) deixar o emprego e não for readmitido dentro de  
30 (trinta) dias subsequentes à sua saída.

(B) permanecer em gozo de licença, com percepção de 
salários, por mais de 30 (trinta) dias.

(C) deixar de trabalhar, com percepção do salário, por 
até 30 (trinta) dias, em virtude de paralisação parcial 
ou total dos serviços da empresa.

(D) tiver percebido prestações previdenciárias por mais 
de 3 (três) meses, embora descontínuos.

(E) houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) 
faltas injustificadas, após cada período de 12 (doze) 
meses da vigência do contrato de trabalho.

51. Assinale a alternativa correta, no que diz respeito aos 
i ntervalos de refeição e descanso, de acordo com a CLT.

(A) Será obrigatório um intervalo de 15 (quinze) minutos 
quando a duração do trabalho ultrapassar 4 (quatro) 
horas e não exceder de 6 (seis) horas.

(B) Será obrigatório um intervalo de 30 (trinta) minutos 
quando a duração do trabalho ocorrer entre 4 (qua-
tro) horas até 6 (seis) horas.

(C) A não concessão do intervalo intrajornada mínimo, 
para repouso e alimentação, implica o pagamento da 
remuneração com acréscimo de 50% (cinquenta por 
cento) sobre o valor da remuneração da hora normal 
de trabalho.

(D) Os intervalos de descanso serão computados na 
d uração do trabalho.

(E) Os períodos de intervalos de refeição e descanso 
poderão ser reduzidos e/ou fracionados, desde que 
respeitado o limite mínimo de 30 (trinta) minutos para 
as jornadas de 6 (seis) horas.
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57. Consoante texto expresso na CLT, assinale a alternativa 
correta.

(A) Considera alteração unilateral a determinação do 
empregador para que o respectivo empregado rever-
ta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixan-
do o exercício de função de confiança.

(B) Percebida a gratificação de função por dez ou mais 
anos pelo empregado, se o empregador, sem justo 
motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá 
retirar-lhe a gratificação tendo em vista o princípio da 
estabilidade financeira.

(C) É ilícita a transferência do empregado, mesmo 
quando ocorrer extinção do estabelecimento em 
que trabalhar.

(D) Ao empregador não é vedado transferir o emprega-
do, para localidade diversa da que resultar do con-
trato, salvo aquela que acarretar a mudança de sua 
residência.

(E) O empregador poderá transferir o empregado para 
localidade diversa da que resultar do contrato, em 
caso de necessidade de serviço, mas ficará obrigado 
a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% 
(vinte e cinco por cento) dos salários que o emprega-
do percebia naquela localidade, e nquanto durar essa 
situação.

58. No que diz respeito aos instrumentos coletivos de traba-
lho, é correto afirmar:

(A) as condições estabelecidas em acordo coletivo de 
trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas 
em convenção coletiva de trabalho.

(B) será permitido estipular duração de convenção 
c oletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 
dois anos, em razão da ultratividade.

(C) regras sobre duração do trabalho e intervalos são 
consideradas como normas de saúde, higiene e 
segurança do trabalho e não podem ser objeto de 
n egociação coletiva.   

(D) o acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre 
a lei quando dispuser sobre a redução da remune-
ração do trabalho noturno superior ao diurno.

(E) constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou 
de acordo coletivo de trabalho a supressão ou redu-
ção sobre participação nos lucros ou resultados da 
e mpresa.

54. No que diz respeito ao aprendiz, é correto afirmar:

(A) sendo o contrato de trabalho especial pode ser ajus-
tado de forma tácita entre o maior de 14 (quatorze) e 
menor de 24 (vinte e quatro) anos.

(B) por se tratar de aprendizagem, será garantido ao 
aprendiz apenas o salário-mínimo hora.

(C) o contrato de aprendizagem, em qualquer condição, 
não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos.

(D) a duração do trabalho do aprendiz que já tiver com-
pletado o ensino fundamental não excederá de seis 
horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a 
compensação de jornada. 

(E) o contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu 
termo ou quando o aprendiz completar 24 (vinte e 
quatro) anos, ressalvada a hipótese de ser pessoa 
com deficiência.

55. O contrato de trabalho no qual a prestação de servi-
ços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com 
alternância de períodos de prestação de serviços e de 
inatividade, determinados em horas, dias ou meses, 
i ndependentemente do tipo de atividade do empregado e 
do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por 
legislação própria, é o

(A) de prazo determinado.

(B) trabalho intermitente.

(C) trabalho temporário.

(D) teletrabalho.

(E) trabalho autônomo.

56. Para efeitos legais, serão consideradas como salário as 
seguintes utilidades concedidas pelo empregador:

(A) vestuários, equipamentos e outros acessórios forne-
cidos aos empregados e utilizados no local de traba-
lho, para a prestação do serviço.

(B) educação, em estabelecimento de ensino próprio ou 
de terceiros, compreendendo os valores relativos a 
matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material 
didático.

(C) a alimentação, habitação, vestuário que a empresa, 
por força do contrato ou do costume, fornecer habi-
tualmente ao empregado.

(D) seguros de vida e de acidentes pessoais.

(E) previdência privada.



15 PGUA1901/050-Procurador-Manhã

59. De acordo com os moldes e termos contidos na CLT, 
a ssinale a alternativa correta.

(A) A extinção do contrato por acordo autoriza o ingresso 
no Programa de Seguro-Desemprego.

(B) É devido aviso prévio na despedida indireta.

(C) Na extinção do contrato de trabalho, o pagamento a 
que fizer jus o empregado será efetuado em d inheiro, 
depósito bancário ou cheque visado, quando esse 
for analfabeto.

(D) A compensação no pagamento das verbas rescisó-
rias não poderá exceder o equivalente à metade do 
salário base do empregado.

(E) O horário normal de trabalho do empregado, durante 
o prazo do aviso prévio, em quaisquer hipóteses de 
rescisão promovida pelo empregador, será reduzido de  
2 (duas) horas diárias, sem prejuízo do salário integral.

60. Em relação à greve, assinale a alternativa correta.

(A) Não se considera atividade essencial o transporte 
coletivo.

(B) É proibida a contratação de trabalhadores substitu-
tos para os trabalhadores em greve, salvo nos casos 
previstos em lei.

(C) A entidade patronal correspondente ou os emprega-
dores diretamente interessados serão notificados, 
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
h oras, da paralisação.

(D) Em serviços ou atividades essenciais, ficam as 
e ntidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o 
caso, obrigados a comunicar a decisão aos empre-
gadores e aos usuários, com antecedência mínima 
de 48 (quarenta e oito) horas da paralisação.

(E) O direito de greve será exercido na forma estabeleci-
da em norma coletiva de trabalho.




