
 

CONCURSO PÚBLICO 
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ-CE – 001/2019 
 

 
 

ANALISTA JURÍDICO ADMINISTRATIVO 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Concurso o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Concurso; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Concurso (7.12.2 Os pertences 
pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de 
permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 7.11 do Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

19 de maio de 2019 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto de Carlos Drummond de Andrade para responder às questões 01 e 02: 
 

O Furto da Flor 
 

Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava, e eu furtei a flor. 
Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber, 

e flor não é para ser bebida. 
Passei-a para o vaso, e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades 

há numa flor, se a contemplarmos bem. 
Sendo autor do furto, eu assumira a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi 

por sua vida. Não adiantava restituí-la ao jardim. Nem apelar para o médico de flores. Eu a furtara, eu a via morrer. 
Já murcha, e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O 

porteiro estava atento repreendeu-me: 
–  Que ideia a sua, vir jogar lixo de sua casa neste jardim! 

https://www.literaturanaessencia.com.br 
 
QUESTÃO 01 
Analise as afirmativas acerca do texto: 
 
I. O narrador-personagem, não satisfeito em observar a beleza da flor no habitat original, leva-a para casa e tenta 

conservá-la, no entanto, ao perceber que não conseguira, resolve, como forma de dirimir sua culpa, devolvê-la à 
natureza; 

II. No texto há predomínio de sequências dissertativas, uma vez que traz várias reflexões a serem feitas pelo leitor; 
III. “Nem apelar para o médico de flores.” O elemento coesivo “nem” tem valor semântico de adição; 
IV. O porteiro, no final do conto, mostra que percebeu o furto da flor e repreende o narrador-personagem pelo ato cometido 

por ele. 
 
Estão corretas: 
 
A) Somente I e II; 
B) Somente I e III; 
C) Somente I, III e IV; 
D) Somente II, III e IV. 
 
QUESTÃO 02 
Marque a opção na qual o “a” é uma preposição: 
 
A) “O porteiro do edifício cochilava, e eu furtei a flor.”; 
B) “Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos bem.”; 
C) “O copo destina-se a beber, e flor não é para ser bebida.”; 
D) “Eu a furtara...”. 
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QUESTÃO 03 
O texto a segui servirá de base para a questão: 
 

Pesquisadores do Brasil estão entre mais influentes do mundo 
Os Estados Unidos são o país com maior número de pesquisadores mencionados, 2.639 ao todo; em seguida aparece 

o Reino Unido, com 546 
Doze pesquisadores brasileiros estão entre os cientistas mais influentes do mundo em suas respectivas áreas de 

conhecimento. A lista, produzida anualmente pela empresa de consultoria Clarivate Analytics, desde 2014, considera o 
número de citações por artigos publicados em um período de dez anos. Os selecionados pertencem ao grupo de 1% de 
pesquisadores que mantiveram as mais altas médias de citações durante o período. Ao todo, foram selecionados cerca de 
6 mil pesquisadores, em 21 áreas do conhecimento, além de campos transversais. 

https://www.terra.com.br/noticias/ciencia 
 
Considere as afirmações sobre o texto, julgando-as (V) verdadeiras ou (F) falsas: 
 
(   ) Pelas características, o gênero do texto é notícia; 
(   ) A função de linguagem predominante no texto é a conativa; 
(   ) As palavras “país” e “média” são acentuadas pela mesma regra gramatical; 
(   ) Em, “Os Estados Unidos são o país com maior número de pesquisadores mencionados”, a concordância verbal está 

correta, pois quando se trata de nomes que só existem no plural, a concordância deve ser feita levando-se em conta 
a ausência ou presença de artigo, no caso, concorda com o artigo “os”. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A) V, F, F, V; 
B) V, F, V, F; 
C) F, V, F, V; 
D) F, F, V, V. 
 
QUESTÃO 04 
Assinale a opção cuja regência verbal está de acordo com a Gramática Normativa: 
 
A) Os filhos hoje não obedecem os pais como antigamente; 
B) Vou na loja procurar as promoções; 
C) Aspiro uma vida mais tranquila; 
D) Assisto, comovida, às notícias das enchentes de São Paulo. 
 
QUESTÃO 05 
Marque a opção em que a ortografia e o significado da palavra destacada está condizente com o contexto da frase: 
 
A) Tenha bom censo ao realizar as escolhas da vida; 
B) Não seja inconveniente, haja com discrição; 
C) O preso logo dilatou os comparsas; 
D) O candidato fora eleito no último preito para vereador. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 
QUESTÃO 06 
A tabela abaixo obedece em cada coluna uma determinada 
sequência lógica diferente.  
 

1 2 3 
10 4 9 
100 16 27 
x y z 

 
Observando a sequência a soma de x + y + z é igual a: 
 
A) 1113; 
B) 1256; 
C) 1337; 
D) 1985. 
 
QUESTÃO 07 
O Sr. Osmar é cobrador de ônibus e está sempre atento 
ao número de passageiros que entra e sai do ônibus. Certo 
dia ele observou que o ônibus continha X passageiros no 
momento inicial e passados 6 minutos subiram 10 
passageiros e após 15 minutos desceram 6 passageiros. 
Após 5 minutos desceram mais 4 passageiros. O ônibus 
permaneceu então com 32 passageiros até o destino do 
seu trajeto final. Marque a alternativa que corresponde à 
quantidade X de passageiros iniciais: 
 
A) 21; 
B) 23; 
C) 27; 
D) 32. 
 
QUESTÃO 08 
No estudo do Raciocínio Lógico existem as proposições 
condicionais. 
Exemplo: “Se Tiago sair, então seu irmão assiste 
televisão.” 
Uma forma de negar a proposição acima é: 
 
A) Tiago não sai e seu irmão assiste televisão; 
B) Tiago não sai e seu irmão não assiste televisão; 
C) Tiago sai ou seu irmão não assiste televisão; 
D) Tiago sai e seu irmão não assiste televisão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09 
Se A = {1; 3; 8; 10}, B = {1; 3; 7}, C = {1; m; n; 10}, 
considere que A = C, então se pode afirmar que: 
 
A) A ∩ B = {1; 3} e m = 3; n = 8; 
B) A ∩ B = {1; 3} e A – B = {1; 3}; 
C) A ∩ B = {1; 3} e m + n = 11; 
D) B ∩ A = {7} e B – C = {7}. 
 
QUESTÃO 10 
Observe as sentenças  
 
I. “Feliz aniversário!” 
II. “João é cozinheiro.” 
III. “Maria é nadadora ou veterinária.” 
IV. “O aluno é engraçado.” 
V. “Qual a sua idade?” 
 
Sobre as sentenças marque a alternativa correta. 
 
A) Há 2 proposições simples, 1 proposição composta e 2 

sentenças que não podem ser consideradas 
proposições; 

B) Há 3 proposições simples, 1 proposição composta e 1 
sentença que não pode ser considerada proposição; 

C) Há 2 proposições simples, 2 proposições compostas e 1 
sentença que não pode ser considerada proposição; 

D) Há 1 proposição simples, 2 proposições compostas e 2 
sentenças que não podem ser consideradas 
proposições. 
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE MASSAPÊ 
 
QUESTÃO 11 
Massapê está localizada no noroeste cearense, 
microrregião de Sobral. Limita-se com os seguintes 
municípios, exceto: 
 
A) Santana do Acaraú; 
B) Meruoca; 
C) Senador Sá; 
D) Itarema. 
 
QUESTÃO 12 
Complete a lacuna: 
 
A atividade legislativa municipal teve início com a eleição 
da primeira Câmara em 05 de janeiro de 1898. 
Empossados um mês depois e presididos por João Tibério 
Arruda, os vereadores elegeram _______ como o 1º 
Intendente de Massapê para governar por um ano. 
 
A) João Adeodato Ferreira; 
B) José Firmo Aguiar; 
C) Antônio Descartes Carneiro; 
D) Antônio Germiniano de Aguiar. 
 
QUESTÃO 13 
São atribuições do município, no âmbito do sistema de 
saúde, exceto: 
 
A) Planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar as ações e 

os serviços de saúde; 
B) Gerir, executar, controlar e avaliar as ações referentes 

às condições e aos ambientes de trabalho; 
C) Executar a política de insumos e equipamentos para a 

saúde; 
D) Discriminar consórcios intermunicipais da saúde. 
 
QUESTÃO 14 
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Massapê 
sobre a cultura, analise os itens: 
 
I. O Município apoiará as manifestações da cultura local 

e protegerá, por todos os meios ao seu alcance, obras, 
objetos, documentos e imóveis de valor histórico, 
artístico, cultural e paisagístico; 

II. A lei disporá sobre o tombamento de imóveis ou 
monumentos representativos da cultura e história de 
Massapé; 

III. O Poder Público preservará o Cine Teatro Municipal 
como patrimônio histórico e cultural do Município. 

 
Estão corretas: 
 
A) Somente os itens I e II; 
B) Somente os itens I e III; 
C) Somente os itens II e III. 
D) I, II e III. 

QUESTÃO 15 
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Massapê, a 
respeito da administração dos bens patrimoniais, marque 
V (verdadeiro) ou F (falso): 
 
(   ) Compete ao Secretário de Administração a 

administração dos bens municipais, respeitada a 
competência da Câmara quanto aqueles empregados 
nos serviços desta; 

(   ) As áreas transferidas ao Município em decorrência da 
aprovação de loteamentos serão consideradas bens 
dominiais se efetivarem benfeitorias que lhes deem 
outra destinação; 

(   ) O Município poderá ceder a particulares, para serviços 
de caráter transitório, conforme regulamentação a ser 
expedida pelo Prefeito Municipal, máquinas e 
operadoras da Prefeitura, desde que os serviços da 
municipalidade não sofram prejuízo e o interessado 
recolha, previamente, a remuneração arbitrada e 
assine termo de responsabilidade pela conservação e 
devolução dos bens cedidos; 

(   ) Nenhum servidor será dispensado, transferido, 
exonerado ou terá aceito o seu pedido de exoneração 
ou rescisão sem que o órgão responsável pelo 
controle dos bens patrimoniais da Prefeitura ou da 
Câmara Municipal ateste que o mesmo devolveu os 
bens imóveis do Município que estavam sob sua 
guarda. 

 
Marque a alternativa que corresponde à sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) F, V, F, V; 
B) V, F, V, F; 
C) F, F, V, V; 
D) V, F, F, V. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 16 
As licitações têm como um de seus princípios e objetivos 
a vedação de critérios sigilosos para sua determinação, 
sendo proibida a utilização de qualquer meio que torne 
isso possível, não sendo possível ainda, qualquer alteração 
não prevista em edital ou convite. 
 
Com base no enunciado acima, assinale a opção correta 
acerca das licitações: 
 
A) Poderão constituir como tipos de licitação a melhor 

técnica, maior lance ou oferta ou livre vontade do 
agente; 

B) Algumas modalidades podem ser o pregão, a 
combinação e o convite; 

C) A fiança bancária é uma das modalidades de garantia 
prevista na legislação; 

D) A legislação não prevê dispensa nas licitações, por se 
tratar de um ato obrigatório da Administração Pública. 

 
QUESTÃO 17 
O tombamento é um ato administrativo realizado pelo 
Poder Público com o objetivo de preservar bens de valores 
históricos, culturais, arquitetônicos e ambientais para a 
população como um todo. Sobre o instituto do 
tombamento, analise as afirmativas a seguir: 
 
I. O tombamento não poderá atingir bens móveis 

particulares, pois se trata de ato do poder público de 
interesse coletivo;  

II. O tombamento poderá ter duas formas, sendo estas 
compulsórias (de ofício) ou voluntárias (por solicitação 
ou anuência do interessado); 

III. O proprietário de um bem particular poderá dispor 
livremente do bem tombado para fins de alienação, 
apenas sendo necessário que o adquirente tenha o 
compromisso de conservar este bem, em 
conformidade com o ato; 

IV. O tombamento definitivo dos bens de propriedade 
particular será, por iniciativa do órgão competente do 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
transcrito para os devidos efeitos em livro a cargo dos 
oficiais do registro de imóveis e averbado ao lado da 
transcrição do domínio. 

 
Com base nas assertivas, assinale a opção correta: 
 
A) Estão incorretas as alternativas I e III, apenas; 
B) Está correto a alternativa II, apenas; 
C) Está incorreta a alternativa I, apenas; 
D) Estão corretas as alternativas I e IV, apenas. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 
Claudia e Renata, ambas agricultoras no interior do 
estado, possuem um pequeno loteamento de terra, no 
qual fazem uso deste para seu plantio. Ocorre que surgiu 
a necessidade de Renata passar, pela propriedade de 
Claudia, um aqueduto, para garantir a irrigação de seu 
plantio. De acordo com estas informações do enunciado, 
é correto afirmar que: 
 
A) Claudia poderá exigir indenização pela passagem do 

aqueduto, bem como que esta seja feita de forma 
subterrânea a canalização que atravesse pela área de 
sua horta; 

B) Não importará à Renata a incumbência de realizar a 
obra de forma que cause menos prejuízos para Claudia; 

C) A indenização percebida por Claudia não importará no 
tocante à desvalorização da área remanescente, pois 
esta é obrigada a aceitar a passagem de cabos e/ou 
tubulações por sua propriedade de qualquer maneira, 
independente de indenização; 

D) As despesas de conservação do aqueduto serão 
custeadas pelas duas, Claudia e Renata. 

 
QUESTÃO 19 
Bruno, no dia 13 de novembro de 2018, completou 17 
anos de idade. Na mesma semana, contraiu matrimônio 
com Juliana, que se encontrava em estado gravídico e 
também tinha 17 anos. Como meios de buscar fontes de 
renda, o casal iniciou sua rotina de estudos profissionais e 
no início de março de 2019, Bruno foi aprovado em um 
concurso público e iniciou imediatamente seu exercício do 
emprego público efetivo. Ainda, buscando renda extra, 
eles decidiram iniciar em conjunto um pequeno comércio 
no bairro em que moravam. Com base na capacidade civil 
de Bruno, assinale a alternativa que corresponde ao 
momento em que este a adquiriu. 
 
A) No momento em que iniciou seu pequeno comércio; 
B) No momento em que contraiu matrimônio; 
C) No momento em que iniciou o emprego público efetivo; 
D) Bruno ainda não adquiriu capacidade civil. 
 
QUESTÃO 20 
Os princípios são normas gerais que versam os processos. 
Estes podem advir tanto da Constituição Federal como 
podem ser infraconstitucionais. São autônomos e irão 
servir de norte para atos, devendo ser seguidos tanto 
pelas partes como pelos demais participantes da relação 
jurídica processual. Considerando o enunciado, não é um 
princípio processual: 
 
A) Garantia do juízo natural; 
B) Oralidade; 
C) Devido processo legal; 
D) Indelegabilidade da jurisdição. 
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QUESTÃO 21 
A capacidade civil para ingressar com uma ação é um 
pressuposto processual. Se o juiz, durante o pleito, 
identificar que uma das partes é incapaz de estar em juízo, 
o processo deve ser suspenso até que, num prazo 
razoável, a anomalia seja sanada. Em caso de persistência 
do vício, assinale a alternativa correta que corresponde ao 
ato que deve ser tomado pelo juiz: 
 
A) Caso o vício seja referente ao réu, este será considerado 

revel; 
B) Se o vício for do autor da demanda, o juiz pode aplicar 

uma multa provável por litigância de má-fé; 
C) Se o vício tratar-se na pessoa do autor da demanda, o 

juiz deverá proceder com o julgamento antecipado da 
lide; 

D) Se o vício for referente ao autor da demanda, o juiz 
deve julgar a causa em favor do réu. 

 
QUESTÃO 22 
Um grupo de estudos sobre o uso de drogas para fins 
recreativos tem encontros semanais numa praça do 
município X, no qual constroem debates e discussões 
acerca do assunto. Certo dia, decidiram fazer uma 
manifestação no local e cientificaram as autoridades sobre 
a realização desta. No mesmo dia, um grupo conhecido na 
cidade por ser radicalmente contra o uso de qualquer tipo 
de drogas, ainda que para fins medicinais, resolveu ir ao 
local para também se manifestar, sem informar as 
autoridades, numa clara tentativa de frustrar o livre 
manifesto do outro grupo. 
 
Assim, segundo o entendimento, está correto o que se 
afirma na opção: 
 
A) O grupo contrário ao uso de drogas poderá aparecer de 

qualquer forma na praça, pois a manifestação de 
opiniões e vontades é livre, de acordo com a 
Constituição Federal; 

B) Os dois grupos não terão direito de se manifestar, pois 
a inércia ou o mero comunicado às autoridades não 
gera o direito de se manifestar, sendo necessária uma 
autorização prévia do órgão competente; 

C) O grupo que busca se manifestar a favor das drogas 
deverá ter em mãos a autorização do órgão responsável 
para garantir seu direito de se manifestar de maneira 
pacífica; 

D) O grupo pró drogas tem o direito de livre manifestação, 
pois houve o comunicado prévio às autoridades e, 
assim, o grupo que é contrário ao uso de drogas não 
poderá se manifestar, uma vez que não fez tal 
comunicado e ainda busca frustrar manifestação 
previamente organizada.  

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 23 
A pena de morte pode ser considerada comum em alguns 
países do globo como forma de manter a ordem social. O 
Brasil, que tem como um dos nortes da Constituição 
Federal o bem-estar social e a tutela o direito à vida. É 
correto afirmar que: 
 
A) O Brasil proíbe totalmente a pena de morte no território 

pátrio; 
B) O Brasil não dispõe legislação acerca da pena de morte 

e nem sobre remoção de órgãos; 
C) O Brasil permite excepcionalmente a pena de morte e a 

remoção de órgãos; 
D) O Brasil proibiu totalmente a pena de morte, mas 

permite totalmente a remoção de órgãos.  
 
QUESTÃO 24 
Laura é uma jovem andarilha, civilmente capaz de 
responder pelos seus atos praticados Brasil afora. Como 
sua principal característica, não estabeleceu nenhum local 
como domicílio tributário, e sequer tem domicílio civil, nem 
residência fixa ou algo que possa caracterizar, uma vez 
que não pratica nenhuma atividade com endereço certo, 
pois vive viajando. 
Com base no que foi dito, assinale a opção correta: 
 
A) Não será possível dizer que Laura possui algum 

domicílio tributário; 
B) Terá como domicílio tributário, a residência de algum 

parente próximo; 
C) O domicílio tributário de Laura será considerado aquele 

local em que fica a sede da entidade tributária; 
D) Laura terá como domicílio tributário o lugar da situação 

de seus bens ou de onde ocorrer o fato gerador do 
tributo. 

 
QUESTÃO 25 
Claudio, antigo empregado da Calçados & Têxtil Ltda., 
ingressou com uma ação contra a ex-empregadora com 
um pedido de horas extras trabalhadas, férias não pagas 
e 13º salário atrasado. Na ocorrência, ainda suscitou o 
pedido de danos morais, uma vez que tivera diversas 
contas atrasadas por não poder contar com as referidas 
verbas supracitadas para concluir o orçamento familiar. 
Com audiência marcada para o dia 12/02/2019, Claudio 
não compareceu em juízo, sem qualquer justificativa. 
Acerca dos fatos narrados, assinale a opção correta: 
 
A) Claudio não poderá ingressar com nenhuma ação na 

Justiça do Trabalho por um período de 6 meses, 
contados da data da ausência; 

B) Claudio provocará automaticamente a improcedência 
de seus pedidos; 

C) Claudio deverá ser considerado revel, uma vez que 
faltou a audiência em que ele mesmo deu causa a ação; 

D) Claudio terá seu procedimento arquivado e ficará 
obrigado a pagar custas, ainda que beneficiário da 
Justiça Gratuita. 
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QUESTÃO 26 
Em relação a Consolidação das Leis Trabalhistas, o 
empregador não pode negligenciar a medicina e a 
segurança do trabalho. Estas áreas são complementares 
uma da outra, uma vez que a primeira versa sobre 
cuidados paliativos quanto à saúde do empregado, 
visando salvaguardar sua saúde e qualidade de vida, e a 
outra busca garantir a integridade física e a preservação 
de sua vida. Quanto às suas disposições gerais, pode-se 
afirmar que: 
 
A) As condições de insalubridade serão definidas pelo 

Ministério do Trabalho, bem como o seu grau de risco à 
saúde, e o empregado que estiver trabalhando em 
condições superiores aos limites definidos perceberá um 
aumento entre 25% e 30% sobre o salário contratual; 

B) O estabelecimento poderá iniciar suas atividades 
independentemente de inspeção prévia pela autoridade 
regional, uma vez que esta poderá ser agendada para 
um período de até 6 meses contados após o início das 
atividades no local de trabalho; 

C) A construção de uma Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA), em conformidade com as 
instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos 
estabelecimentos ou locais de obras específicas, 
composta apenas por representantes dos empregados; 

D) As atividades ou operações perigosas são aquelas que 
por sua natureza ou métodos de trabalho, implicam o 
contato permanente com inflamáveis ou explosivos em 
condições de risco acentuado. Tal condição de 
periculosidade importa ao empregado um adicional de 
30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de 
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da 
empresa. 

 
QUESTÃO 27 
A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) foi uma inovação introduzida pelo legislador 
constitucional, e tem previsão constitucional em seu art. 
102, §1º, e será apreciada inclusive em fatos anteriores à 
Constituição Federal de 1988. Acerca do tema, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) Será cabível a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental mesmo quando houver outras medidas 
capazes de sanar a lesividade; 

B) Todo partido político terá legitimidade de propor a ação 
de descumprimento de preceito fundamental; 

C) Pode ser proposta por perfeitos de Municípios, uma vez 
que caberá ADPF para atos normativos Federais, 
Estaduais e Municipais; 

D) A ADPF tem caráter de ação subsidiária e só será cabível 
quando não houver outro meio eficaz capaz de sanar o 
problema. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 28 
Caberá ao Supremo Tribunal Federal (STF) a edição de 
Súmulas Vinculantes, de ofício ou por provocação, e terá 
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e à administração pública. Sobre a Súmula 
Vinculante, assinale a afirmação correta: 
 
A) As Súmulas Vinculantes também poderão versar sobre 

matérias infraconstitucionais após reiteradas decisões 
sobre o tema; 

B) As Súmulas Vinculantes precisam de aprovação de 
metade dos membros do tribunal; 

C) O STF admite a intervenção do amicus curiae e de 
relator para deliberar de ofício os enunciados de Súmula 
Vinculante; 

D) As Súmulas Vinculantes poderão ser aprovadas de ofício 
pelo próprio STF. 

 
QUESTÃO 29 
A Constituição Federal dispõe em seu art. 225 que todos 
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, e impõe ao poder público incumbências para 
assegurar o dever de preservá-lo e defendê-lo para o bem 
comum do povo. Acerca desta temática, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) Promover a educação ambiental no nível básico de 

ensino e a conscientização de crianças para a 
preservação do meio ambiente; 

B) Proteger a fauna e a flora, autorizadas, na forma da lei, 
as práticas que coloquem em risco sua função 
ecológica, desde que não provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais à crueldade; 

C) Não é possível controlar a produção, a comercialização 
e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o 
meio ambiente;  

D) Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais 
e prover o manejo ecológico das espécies e 
ecossistemas. 

 
QUESTÃO 30 
Com base na Lei n° 4.320/64 que trata do Direito 
Financeiro, tem-se o dispositivo de que trata as despesas 
empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro 
distinguindo-se as processadas das não processadas. 
Sobre o enunciado, marque a opção que corresponde ao 
dispositivo: 
 
A) Restos a pagar; 
B) Transferências voluntárias; 
C) Subvenções sociais; 
D) Créditos Suplementares. 
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