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CADERNO DE PROVAS 
 

Caro(a) Candidato(a): Antes de iniciar a prova leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Este caderno contém 60 (sessenta) questões objetivas com 04 (quatro) opções (A, B, C, D) e o rascunho da prova discursiva. 

A prova terá duração máxima de 04(quatro) horas. A prova terá seu horário de início em sala, a contar após a distribuição 

dos cadernos de prova e autorização do aplicador(a). 

2. Confira em seu caderno de provas a sequência de questões. Você tem até 10 (dez) minutos do início das provas para solicitar 

a troca do caderno de provas que apresentar algum problema de impressão ou qualquer outro que inviabilize a realização da 

mesma, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

3. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. Portanto, ao aplicador(a) de sala e fiscais não 

há autorização para fornecer esclarecimentos sobre o conteúdo das provas, sendo esta atribuição de única e exclusiva 

responsabilidade do(a) candidato(a). 

4. Você receberá do aplicador o cartão de respostas 30 (trinta) minutos após o início da prova, o cartão de respostas deverá 

obrigatoriamente ser assinado pelo(a) candidato(a) no local em que há a indicação: “ASSINATURA”, utilizando sempre 

caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

5. O caderno definitivo para correção da prova discursiva, será entregue 30 (trinta) minutos após o início da prova, não poderá 

ser assinado, rubricado nem conter, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação da prova de 

discursiva. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição dos textos definitivos 

acarretará a anulação da prova.  

6. ATENÇÃO: Somente será considerado para efeito de correção da prova discursiva o texto constante no espaço destinado 

para esse fim. Logo, não serão considerados em nenhuma hipótese os textos constantes nas folhas de rascunho. 

7. Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco nas folhas do caderno de prova. Sugerimos que você 

assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas que julgar correta. Depois, passe-as para o cartão 

de respostas. 

8. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão ANULADAS. Portanto, ao preencher o 

cartão de respostas faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas 

por erro do(a) candidato(a). 

9. Ao terminar a prova ou findo o horário limite para sua realização, o candidato deverá OBRIGATORIAMENTE entregar seu 

cartão de respostas “ASSINADO”, ao aplicador(a) de sala, bem como o caderno definitivo da prova discursiva para correção. 

O(a) candidato(a) que não devolver seu cartão de respostas será automaticamente eliminado(a) e não terá classificação 

alguma no concurso público. 

10. Atenção! Preencha o cartão-resposta na mesma sequência numérica das questões do caderno de provas.  

11. Somente será permitido levar o caderno de questões (prova), depois de decorrido o período de 120 (cento e vinte) minutos 

do início das provas. 

12. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos, assim como 

os demais procedimentos constantes no subitem 9.5 e no subitem 9.7 do Edital 001/2019. 

13. Após o término da prova, o(a) candidato(a) deverá deixar imediatamente o recinto da mesma, sendo terminantemente 

proibido fazer contato com os(as) candidatos(as) que ainda não terminaram a prova sob pena de ser excluído do Concurso 

Público. 

14. O desrespeito às normas que regem o presente concurso, bem como, a desobediência às exigências registradas no edital, 

além de sanções legais cabíveis implica na desclassificação do candidato. 

15. Aguarde a ordem do aplicador para iniciar a prova. 

16. Os dois últimos candidatos ao terminarem as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente, após testemunharem o 

fechamento (lacre) do envelope de provas, assinando a Ata Relatório. 

17. O candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares da Prova Objetiva, que será feita às 20 horas do dia 

27/10/2019, no site  www.gualimp.com.br, poderá peticionar RECURSO à banca examinadora, quando julgar que ocorreu 

erro na formulação das questões e divulgação do gabarito preliminar, nos dias 28/10/2019 e 29/10/2019. 

NÃO ESQUEÇA! Ao sair, entregue o cartão de respostas (prova objetiva) devidamente assinado. 

BOA PROVA!!! 
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ATENÇÃO!!! 
 
➢ O CARTÃO DE RESPOSTAS ABAIXO É PARA SER UTILIZADO SOMENTE COMO RASCUNHO. 

➢ AO RECEBER O CARTÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO CONFIRA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

(NOME, CARGO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO) E EM SEGUIDA ASSINE NO LOCAL INDICADO. 

OBS.: O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE, entregar seu cartão de repostas preenchido 

e ASSINADO, sob pena de ter seu cartão de respostas ANULADO.  

(item 9.13 do edital 001/2019) 
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QUESTÕES DE LINGUA PORTUGUESA  
 

 
 

As questões de 1 a 10 dizem respeito ao texto. Leia-o atentamente antes de respondê-las. 

 

 

01. “O parto humano pode ser um processo longo, doloroso e prolongado, que necessita assistência 

e, às vezes, chega a durar dias.” (linhas 1 a 3).   

A crase foi empregada no trecho retirado do texto pela seguinte regra: 

 

(A) Há contração entre preposição exigida por regência nominal e artigo definido feminino. 

(B) Há contração entre preposição exigida por regência verbal e artigo definido feminino. 

(C) É obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais formadas por palavras femininas. 

(D) É obrigatório o uso de crase em locuções conjuntivas. 

 

02. “O parto humano pode ser um processo longo, doloroso e prolongado, que necessita assistência 

e, às vezes, chega a durar dias.” (linhas 1 a 3).   

É correto afirmar que a partícula “que” presente no trecho acima introduz uma: 

 

(A) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 

(B) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

(C) Oração subordinada substantiva predicativa. 

(D) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
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03. Assinale a alternativa que representa corretamente uma palavra acentuada pela mesma regra de 

acentuação da palavra “assistência” (linha 2):  

 

(A) “atrás” (linha 10). 

(B) “fácil” (linha 11). 

(C) “pélvis” (linha 20). 

(D) “necessária” (linha 21). 

 

04. “Na tentativa de responder a essa pergunta sobre evolução, os cientistas observaram como os 

membros antigos da árvore genealógica humana davam à luz.” (linhas 6 a 9).  

Assinale a alternativa em que o termo destacado não exerce função sintática alguma no período: 
 

(A) “de”. (B) “cientistas”. (C) “observaram”. (D) “à luz”.

 

05. A partícula “que” presente na linha 13 do texto exerce função morfológica de:  

 

(A) Conjunção integrante. 

(B) Conjunção alternativa. 

(C) Conjunção conclusiva. 

(D) Pronome relativo. 

 

06. O verbo destacado na frase abaixo está conjugado no:  

“No caso do Australopithecus sediba, que viveu 1,95 milhão de anos atrás na África do Sul, [...]” 
 

(A) Presente do Indicativo. 

(B) Pretérito Perfeito do Indicativo. 

(C) Pretérito Imperfeito do Indicativo. 

(D) Futuro do Subjuntivo. 

 

07. Sobre a concordância do Texto, assinale a alternativa CORRETA:  

 

(A) Há erro de concordância no parágrafo iniciado e terminado nas linhas 1 e 3, respectivamente. 

(B) Há erro de concordância no parágrafo iniciado e terminado nas linhas 3 e 6, respectivamente. 

(C) Há erro de concordância no parágrafo iniciado e terminado nas linhas 6 e 9, respectivamente.  

(D) Não há erro de concordância em nenhum dos trechos apresentados nas demais alternativas. 
 

08. Sobre a palavra “processo” (linha 1), assinale a alternativa CORRETA:   
 

(A) Não possui encontro consonantal. 

(B) Não possui encontro vocálico. 

(C) Não possui encontro vocálico, tampouco dígrafo. 

(D) Possui encontro vocálico e não possui encontro consonantal. 
 

09. “O parto humano pode ser um processo longo, doloroso e prolongado, que necessita assistência 

e, às vezes, chega a durar dias.” (linhas 1 a 3).   

É correto afirmar que a partícula “que” destacada exerce função sintática de:  
 

(A) Sujeito. 

(B) Adjunto adnominal. 

(C) Complemento nominal. 

(D) Objeto direto. 
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10. O verbo “necessita” (linha 2), no contexto em que está inserido, possui a seguinte transitividade 

verbal:  
 

(A) Verbo intransitivo. 

(B) Verbo transitivo direto. 

(C) Verbo transitivo indireto. 

(D) Verbo transitivo direto e indireto. 
 

 
 

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA  
 

 

11.  No que se refere às ferramentas e serviços usuais para envio de e-mails como Gmail, Outlook e 

Yahoo pode-se afirmar: 
 

(A) Ao enviar mensagens, o quantitativo de palavras em um e-mail não pode ultrapassar 250, sendo gerado 

mensagem de erro, e impossibilitando o recebimento da mensagem pelo destinatário. 

(B) Ao enviar mensagens, os símbolos Cc e Cco tem como função, respectivamente: Enviar uma cópia da 

mensagem para o(s) e-mail(s) especificado(s) no campo Cc e enviar uma cópia da mensagem para o(s) e-

mail(s) especificado(s) no campo Cco, sendo os e-mail(s) informados em Cco não visíveis aos destinatários 

da mensagem. 

(C) Para serem enviadas imagens (fotos ou ícones) é primordial que as mesmas sejam compactadas. 

(D) Uma mensagem enviada para um destinatário situado em outro país deverá ser redigida na língua local 

nativa do remetente, do contrário impossibilitará a entrega da mesma pelo serviço. 
 

12. Observe a tabela a seguir elaborada no Excel 2010, em sua configuração padrão português do 

Brasil e responda: 

 
 

As células que contém valores monetários estão no formato _________________. 

 

(A) Número. (B) Geral. (C) Contábil. (D) Moeda. 

 

13. No Excel 2010 em sua configuração padrão, são tipos de formato de número disponíveis EXCETO:  

 

(A) Porcentagem. (B) Moeda. (C) Fração. (D) Reais. 
 

 

 

14. No Microsoft Office Word 2010, em sua configuração padrão português do Brasil, os documentos 

elaborados são salvos com a extensão: 
 

(A) .txt (B) .doc (C) .docx (D) .pdf 
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15. O texto a seguir foi elaborado no Word 2010 em sua configuração padrão. Na primeira letra do 

texto foi aplicado um recurso que fez que com ele ocupasse 03 linhas, este recurso é bastante utilizado 

também em jornais impressos. Marque a alternativa que contenha o nome deste recurso.  

 
 

 

 
(A) SmartArt. 

 

(B) Letra Capitular. 

 

(C) WordArt. 

 

(D) Cabeçalho e Rodapé. 

16. Uma estudante de biologia está confeccionando um artigo científico no Word 2010, em sua 

configuração padrão. Uma das exigências da revista para publicar o artigo é que todas as imagens 

estejam numeradas e com nome. Para automatizar este trabalho, a estudante optou por utilizar o recurso 

“Inserir Legenda”, que além de numerar automaticamente a figura também é possível dar nome a ela.  

Assinale a alternativa que corresponda ao local para acessar esta ferramenta.  
 

 

  
 

 

(A) Guia Inserir → Grupo Texto. 

(B) Guia Referências → Grupo Legendas. 

(C) Guia Revisão → Grupo Comentários. 

(D) CTRL+SHIFT+L. 

 

17. Tarcísio está navegando com Google Chrome em busca de um site para fazer downloads de 

diversos softwares. Após localizar o site, o mesmo encontrou os softwares desejados e iniciou o 

download deles. Assinale a alternativa que contenha o atalho que abrirá a página de downloads em uma 

nova guia do Chrome onde Tarcísio poderá observar os downloads em andamento e os que já foram 

concluídos:  
 

(A) CTRL+J. (B) F10. (C) Ctrl+H. (D) Ctrl+D. 
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18. A planilha a seguir foi elaborada no Excel 2010 em sua configuração padrão. Para evitar erros de 

digitação na escolha da cor da equipe que o médico fará parte, foi definido pelo usuário que a escolha 

fosse baseada em uma lista cuja base de dados será da célula B11 até B13. Onde ao clicar na célula B3, 

por exemplo, será exibida uma lista devendo o usuário escolher dentre as 03 opções conforme figura a 

seguir. Marque o nome da alternativa que corresponda a qual recurso foi aplicado à planilha.  
 

 
 

(A) Obter dados externos. 

(B) Autopreenchimento. 

(C) Validação de Dados. 

(D) Consolidação. 

 

19. No que concerne às transições de slide do Power Point 2010, em sua configuração padrão 

português do Brasil, relacione o nome da transição (coluna da esquerda) com seu respectivo ícone 

(coluna da direita) e marque a alternativa correta correspondente.  
 

I Janela (    ) 

 

II Empurrão (    ) 

 

III Zoom  (    ) 

 

IV Xadrez  (    ) 

 
 

(A) I; IV; III; II. (B) IV; II; I; III. (C) II; I; III; IV. (D) III; I; IV; II. 
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20. Salvar um documento significa guardá-lo em algum lugar no computador para quando você quiser 

utilizá-lo novamente é só abri-lo que tudo o que você fez estará lá intacto do jeito que você deixou.  Para 

agilizar seu trabalho você poderá utilizar o atalho: 

 

(A) CTRL + S. (B) CTRL + B. (C) CTRL + ENTER.  (D) ALT + CTRL + S. 
 
 

 

 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

21. O Código Civil, estabelecido pela Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, é norteado por alguns 

Princípios básicos, dentre eles, o Princípio da Socialidade. Dentre as alternativas abaixo, marca aquele 

que demonstra a caraterística marcante do referido princípio.  

 
(A) Respeito à dignidade humana, dando prioridade à boa-fé subjetiva e objetiva, à probidade e à equidade.  

(B) A prevalência dos valores coletivos sobre os individuais, sem perda, porém, do valor fundamental da pessoa 

humana. 

(C) Autonomia do julgador, para que, em busca de solução mais justa, a norma, que, contendo cláusulas gerais 

ou conceitos indeterminados, possa, na análise de caso por caso, ser efetivamente aplicada, com base na 

valoração objetiva, vigente na sociedade atual.  

(D) Adequar a regra ao caso concreto, recorrendo aos critérios da igualdade e da proporcionalidade, de modo a 

realizar não a justiça do caso concreto, mas o direito do caso concreto. 
 

22. Estabelece o artigo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (4.657/42), que, salvo 

disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o País:   
 

(A) 15 (quinze) dias depois de publicada. 

(B) 30 (trinta) dias depois de publicada. 

(C) 45 (quarenta e cinco) dias depois de publicada.  

(D) 60 (sessenta) dias depois de publicada. 
 

23. Marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso nas afirmações abaixo acerca da Personalidade e 

Capacidade Civil, bem como as diretrizes do atual Código Civil Brasileiro e, em seguida, assinale a 

alternativa CORRETA.  
 

⃣ Os maiores de dezesseis anos são incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer. 

⃣ São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de dezesseis 

anos. 

⃣ O exercício de emprego público efetivo cessará a incapacidade para os menores.  

 
(A) F – F – F.  (B) V – F – V.  (C) F – V – F.  (D) V – V – V.   

 

24. Tomando como base o Código Civil, estabelecido pela Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 

analise as afirmativas abaixo e, depois, assinale a alternativa CORRETA.  
 

I. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela decadência, nos prazos 

estabelecidos pelo Código Civil de 2002. 

II. Se conveniente, as partes podem alterar os prazos de prescrição na relação à qual figuram.  

III. A prescrição ocorre em 5 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.  
 

(A) Somente I e II estão incorretas. 

(B) Somente II e III estão incorretas.  

(C) Somente I e III estão incorretas. 

(D) I, II e III estão incorretas.  
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25. Marlon é natural de Porciúncula-RJ e lá residiu com sua família até seus 45 anos de idade. Certo 

dia, tentando mudar o rumo de sua vida e de sua família, juntou todos e saiu com destino a cidade do Rio 

de Janeiro/RJ.  Ao chegar, morou durante 1 mês com alguns de seus familiares no bairro afastado do 

centro da cidade. Perto de lá, havia um lote totalmente abandonado e com uma casa velha, e, na 

necessidade e sem condições de manter um aluguel e também continuar morando na casa de seus 

parentes, Marlon resolveu invadir o referido local e ali residir.  Já faz 17 anos que Marlon mora no local 

de forma contínua e nunca ninguém o procurou ou questionou acerca da propriedade do imóvel. Ali, 

Marlon constantemente reforma o imóvel, atribuindo lhe benfeitorias, cuidando do seu quintal, bem como 

cercando e limitando o lote.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diante das diretrizes do Código Civil de 2002, especificamente no que diz respeito ao Direito de 

Propriedades, assinale a modalidade de Usucapião poderá ser atribuída à situação do caso exposto.  
 

(A) Usucapião Extraordinário. 

(B) Usucapião Ordinário. 

(C) Usucapião Especial Rural.  

(D) Usucapião Especial Urbano.  
 

26. Analise o conceito abaixo:  

 

“O juiz, coloca-se entre as partes, mas equidistante delas, devendo sempre ouvir todas as partes, 

garantindo que todas tenham a possibilidade de expor suas razões, de apresentar suas provas, de influir 

sobre o convencimento do magistrado.”   
 

Após a análise do conceito acima, assinale a alternativa do Princípio Geral Processual a ele 

correspondente.  
 

(A) Princípio da Imparcialidade do Juiz. 

(B) Princípio da Publicidade. 

(C) Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 

(D) Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa. 

 

27. Analise a afirmativa a abaixo e assinale a alternativa que possui os termos corretos para completá-

la, respectivamente.  
 

“O prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, excetuados 
os__________________, que serão opostos no prazo de 5 (cinco) dias, com indicação do erro, 
obscuridade contradição ou omissão.” 
 

(A) “Agravos de Instrumento”. 

(B) “Embargos de Declaração”. 

(C) “Agravos Internos”. 

(D) “Embargos de Divergência”. 
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28. Marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso nas afirmações abaixo acerca das Competências do 

Municípios e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA.   

 

⃣ A tutela provisória deve fundamentar-se em urgência e evidência.  

⃣ A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

⃣ A tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco 

ao resultado útil do processo quando, dentre outros, ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o 

manifesto propósito protelatório da parte. 

⃣ A tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. 
 

(A) V – F – F – V. (B) F – V – V – F.  (C) V – F – F – F.  (D) F – V – V – V.  
 

29. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA.   

 
I. Ação de consignação em pagamento consiste no tipo de ação em que aquele que, não sendo parte o 

processo e tiver sofrido constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os 

quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua 

inibição.  

II. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, 

até ser proferida sentença, oferecer oposição contra ambos, devendo ser os opostos citados para 

contestar o pedido no prazo de 15 (quinze dias). 

III. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia 

de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o adimplemento de obrigação de fazer ou 

de não fazer.  

 
(A) Somente I e II estão corretas. 

(B) Somente I e III estão corretas.  

(C) Somente II e III estão corretas. 

(D) Somente II está correta. 

 

30. Todas as alternativas abaixo tratam de casos que o réu deverá alegar como preliminar de 

contestação, antes do mérito, EXCETO:  
 

(A) Prescrição. 

(B) Inépcia da petição inicial. 

(C) Convenção de Arbitragem. 

(D) Litispendência.  

 

31. Analise o conceito abaixo e, depois, assinale a alternativa que corresponde ao Princípio 

correspondente:  

 

“Devem ser tidas como atípicas as ações ou omissões que afetam muito infimamente a um bem jurídico-

penal. A irrelevante lesão do bem jurídico protegido não justifica a imposição de uma pena, devendo-se 

excluir a tipicidade em caso de danos de pouca importância.”  

 
(A) Princípio da Culpabilidade.  

(B) Princípio da Ofensividade. 

(C) Princípio da Intervenção Mínima. 

(D) Princípio da Insignificância.  
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32. Assinale a alternativa que apresenta uma das modalidades de Pena Privativa de Liberdade.  

 
(A) Perda de bens e valores.  
(B) Reclusão. 

(C) Limitação de fim de semana. 

(D) Multa. 
 

33. Analise o conceito abaixo e, depois, assinale a alternativa que corresponde ao Crime 

correspondente.  

 
“Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou 

particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio”. 

 
(A) Peculato mediante erro de outrem. 

(B) Concussão. 

(C) Peculato.  

(D) Corrupção passiva. 

 

34. De acordo com o artigo 69, do Código de Processo Penal, Decreto-Lei Nº 3.689, de 3 de outubro 

de 1941, a competência jurisdicional da Ação Penal será determinada por diversos requisitos, EXCETO:  

 

(A) Domicílio do autor. 

(B) Lugar da infração. 

(C) Natureza da infração. 

(D) Prevenção. 

 

35. O artigo 5º, LVII da Constituição Federal de 1988, determina que “Ninguém será considerado 

culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”.  
 

A referida determinação diz respeito ao Princípio do(a):   

 
(A) Contraditório e ampla defesa. 

(B) Presunção de Inocência. 

(C) Inadmissibilidade de obtenção de provas por meios ilícitos. 

(D) Devido Processo Legal. 

 

36. “É o princípio que amplia a noção civilista de que o operador jurídico, no exame das declarações 

volitivas, deve atentar mais à intenção dos agentes do que ao envoltório formal através de que 

transpareceu à vontade.”  

O Direito Trabalhista, assim como outros ramos do Direito, é regido por diversos Princípios norteadores.  

Assinale a opção que diz respeito ao Princípio Trabalhista conceituado acima.  

 
(A) Princípio da Primazia da Realidade sobre a forma.  

(B) Princípio da Norma Mais Favorável. 

(C) Princípio da Condição Mais Benéfica. 

(D) Princípio da Proteção.  

 

37. Analise as alternativas abaixo e assinale a CORRETA, no que diz respeito ao conceito de 

“EMPREGADOR”.   

 
(A) Considera-se empregador, a empresa, somente de caráter coletivo, que, assumindo os riscos da atividade 

econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 

(B) Considera-se empregador, a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade 

econômica, admite e dirige a prestação pessoal de serviço, independente de salário. 

(C) Considera-se empregador, a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade 

econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 

(D) Considera-se empregador, a empresa, somente de caráter coletivo, que, assumindo os riscos da atividade 

econômica, admite e dirige a prestação pessoal de serviço, independente de salário. 
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38. Analise as alternativas abaixo e assinale a CORRETA, no que diz respeito ao conceito de 

“EMPREGADO”.   

 
(A) Considera-se empregado, toda pessoa física que prestar serviços de natureza eventual a empregador, sob 

a dependência deste e mediante salário. 

(B) Considera-se empregado, toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, 

sob a dependência deste e mediante salário. 

(C) Considera-se empregado, toda pessoa física que prestar serviços de natureza eventual a empregador, sob 

a dependência deste, independente de salário. 

(D) Considera-se empregado, toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, 

sob a dependência deste, independente de salário. 

 

39. Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa FALSA no que diz respeito as modalidades 

de Rescisão de Contrato de Trabalho.   

 
(A) Será considerada justa causa quando o empregado cometer ato de improbidade. 

(B) Não será considerada justa causa quando o empregador não cumprir as obrigações do contrato. 

(C) Será considerada justa causa quando o empregado correr perigo manifesto de mal considerável. 

(D) Não será considerada justa causa quando o empregado for tratado pelo empregador ou por seus superiores 

hierárquicos com rigor excessivo. 

 

40. De acordo com  a Lei de Nº 13.467, de 13 de julho de 2017 , que alterou a Consolidação das Leis 

do Trabalho, a Convenção Coletiva e o Acordo Coletivo de Trabalho têm prevalência sobre a lei, quando 

dispuserem sobre alguns aspectos, EXCETO:   

 

(A) Bancos de horas anual. 

(B) Salário Mínimo. 

(C) Modalidade de registro de jornada de trabalho. 

(D) Participação de lucros ou resultados da empresa. 

 

41. Leon e Pedro, estudantes do curso de Direito da Universidade Alpha Gama estavam estudando 

sobre as disposições do Código Civil sobre o domicílio. A dúvida de ambos girava em torno do domicílio 

necessário. Após consultarem o Código Civil concluíram que: 

 
(A) Têm domicílio necessário o incapaz somente. 

(B) Têm domicílio necessário o marítimo e o preso somente. 

(C) Têm domicílio necessário somente o preso. 

(D) Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. 

 

42. Nos termos do Código Civil Brasileiro, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Ainda de acordo com o Código Civil, é certo dizer que o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 

costumes:  

 
(A) Não comete ato ilícito. 

(B) Comete ato ilícito. 

(C) Comete ato imoral somente. 

(D) Comete ato que gera mero dissabor. 
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43. Em relação às disposições do Código Civil sobre “As várias espécies de contrato” julgue os itens 

a seguir: 
 

I. Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do comprador, e os do preço por 

conta do vendedor; 

II. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes 

acordarem no objeto e no preço; 

III. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do 

alienante expressamente houverem consentido; 

IV. Não sendo a venda a crédito, o vendedor é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. 

 
Dos itens acima: 
 
(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

(C) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

(D) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

 

44. Assinale a alternativa CORRETA sobre a responsabilidade civil com base no Código Civil 

Brasileiro. 
 

(A) O dono de edifício ou construção não responde pelos danos que resultarem de sua ruína, ainda que esta 

seja proveniente de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. 

(B) Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir 

mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado 

e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. 

(C) O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, mesmo se provar culpa da vítima ou 

força maior. 

(D) O direito de exigir reparação de danos e a obrigação de prestá-la não são transmitidos com a herança. 

 

45. De acordo com o Código de Processo Civil, leia o trecho a seguir e, em seguida assinale a 

alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna: 
 

“_______________ às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da 

Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos 

escritos apresentados.” 

 
(A) É incentivado. (B) É permitido. (C) É facultado. (D) É vedado. 
 

46. Assinale a alternativa CORRETA sobre a competência do juízo prevista no Código de Processo 

Civil: 
 
(A) Competência é a capacidade que o juiz tem para resolver um problema jurídico complexo. 

(B) Não há nenhuma relação entre competência e jurisdição. 

(C) Todo juiz é competente, pois existe a presunção de que o juiz conhece o direito (iura novit curia). 

(D) Competência é a possibilidade de exercer a jurisdição num caso concreto, identificado pelas partes, causa 

de pedir e pedido, que constituem os elementos da ação. 

 

47. Assinale a alternativa CORRETA sobre o Recurso de Agravo de Instrumento: 
 

(A) Não cabe agravo contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, exceto as de 

evidência. 

(B) A exclusão de litisconsorte necessário constitui decisão interlocutória que desafia agravo de instrumento. 

(C) Cabe agravo de instrumentos das decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, mas 

não na fase de seu cumprimento. 

(D) A distribuição dinâmica dos ônus da prova não constitui decisão, portanto, não comporta agravo de 

instrumento. 
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48. Assinale a alternativa CORRETA sobre o Princípio do Contraditório: 

 
(A) O princípio do contraditório está expressamente previsto na Constituição Federal, mas não está previsto no 

Código de Processo Civil de 2015. Tal princípio garante que todas as decisões do juiz devem ser 

comunicadas às partes e toda manifestação de uma das partes deve ser levada ao conhecimento da outra, 

que terá a oportunidade de se manifestar sobre o alegado. 

(B) O princípio do contraditório está expressamente previsto no Código de Processo Civil de 2015, mas não está 

previsto na Constituição Federal. Tal princípio garante que todas as decisões do juiz devem ser comunicadas 

às partes e toda manifestação de uma das partes deve ser levada ao conhecimento da outra, que terá a 

oportunidade de se manifestar sobre o alegado. 

(C) O princípio do contraditório está expressamente previsto na Constituição Federal e no Código de Processo 

Civil de 2015. Tal princípio garante que todas as decisões do juiz devem ser comunicadas às partes e toda 

manifestação de uma das partes deve ser levada ao conhecimento da outra, que terá a oportunidade de se 

manifestar sobre o alegado. 

(D) O princípio do contraditório está expressamente previsto na Constituição Federal e no Código de Processo 

Civil de 2015. Tal princípio garante que todas as decisões do juiz devem ser comunicadas às partes, mas 

nem toda manifestação de uma das partes, necessariamente, deve ser levada ao conhecimento da outra. 
 

49. São requisitos da petição inicial, de acordo com o CPC/2015: 

 
(A) A indicação do juízo competente. 

(B) A indicação dos fundamentos jurídicos, sem a necessidade de descrever os fatos constitutivos do direito do 

autor. 

(C) A indicação dos pedidos, apenas na hipótese de cumulação. 

(D) A facultatividade de atribuição de um valor à causa. 

 

50. Em relação aos embargos à execução, assinale a alternativa CORRETA: 

 

(A) Nos embargos à execução, o executado não pode alegar a inexigibilidade do título, considerando que essa 

matéria é de mérito. 

(B) A penhora tem presunção de validade, o que impede que sua incorreção seja alegada em embargos à 

execução. 

(C) Ainda que intempestivos, os embargos à execução não podem ser rejeitados. 

(D) Os embargos à execução se prestam também à alegação de excesso de execução, que também se 

caracteriza se a execução se processar de modo diferente do que foi determinado no título. 

 

51. Sobre a suspeição e impedimento do juiz, é certo dizer que todo juiz competente:  

 
(A) Pode ser suspeito, mas não pode ser impedido. 

(B) Pode estar impedido, mas não pode ser suspeito. 

(C) Jamais será suspeito, pois é competente. 

(D) Pode ser suspeito. 

 

52. Sobre a produção antecipada de prova, assinale a alternativa CORRETA: 

 

(A) A produção antecipada de prova apenas recai sobre prova oral. 

(B) A produção antecipada de prova apenas recai sobre prova oral, com exceção do depoimento pessoal. 

(C) A produção antecipada de prova apenas recai sobre prova oral, excetuando-se o eventual esclarecimento 

do perito. 

(D) A produção antecipada de prova pode recair sobre depoimento pessoal, sendo que o réu deverá ser intimado 

pessoalmente para o ato. 
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53. Para o cumprimento de sentença é CORRETO afirmar que: 

 

(A) Seu início sempre depende de requerimento do exequente. 

(B) A citação do devedor é sempre pessoal, se requerida pelo exequente. 

(C) O exequente deve requerer seu início, exceto na hipótese de a sentença condenatória tratar de obrigação 

de fazer. 

(D) O executado deve ser citado pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento se, entre o trânsito 

em julgado da condenação e o requerimento do credor, tiver decorrido mais de um ano. 
 

54. De acordo com o Código de Processo Civil, é certo dizer que a sentença condenatória transitada 

em julgado pode ser levada a protesto: 
 

(A) Em qualquer hipótese, independentemente do transcurso do prazo para o pagamento depois da intimação 

do devedor. 

(B) Depois de transcorridos (5) cinco dias da intimação do devedor. 

(C) Desde que a condenação seja para pagar quantia e o devedor não tenha realizado o pagamento nos (15) 

quinze dias subsequentes à sua intimação. 

(D) Apenas depois de ser convertida em título executivo extrajudicial. 

 

55. Marianna e sua amiga Giovanna estavam em dúvida sobre qual seria o crime cometido por quem 

pratica a conduta típica de “Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou 

promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da 

função”. Diante dessa dúvida, ambas buscaram auxílio do professor Acácio, que prontamente ensinou 

que trata-se do crime de: 
 

(A) Desobediência. (B) Prevaricação. (C) Descaminho. (D) Tráfico de influência. 

 

56. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa que corresponde à conduta típica do crime 

de “Prestação de garantia graciosa”:  

 
(A) Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de despesa que não tenha sido previamente empenhada 

ou que exceda limite estabelecido em lei. 

(B) Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, sem prévia autorização legislativa. 

(C) Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou 

superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei. 

(D) Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em 

valor superior ao permitido em lei. 

 

57. Rodrigo Carlos estava em debate com sua amiga Letícia Silva sobre os Crimes contra a 

Administração da Justiça previstos no Código Penal Brasileiro. Durante o debate, Rodrigo Carlos 

sustentou que comete o crime de Denunciação caluniosa, aquele que comete a conduta típica de “Dar 

causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação 

administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime 

de que o sabe inocente”. Letícia contradisse seu colega ao sustentar que tal conduta típica seria do crime 

de Comunicação Falsa de Crime. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) Letícia tem razão. 

(B) Nenhum dos dois tem razão. 

(C) Letícia está parcialmente equivocada, mas Rodrigo Carlos está totalmente equivocado. 

(D) Rodrigo Carlos tem razão. 
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58. Sobre as provas, assinale a alternativa CORRETA com base no Código de Processo Penal: 

 
(A) São admissíveis as provas derivadas das ilícitas.  

(B) O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo 

fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas 

as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.         

(C) Não é assegurado o direito do contraditório nem da ampla defesa no processo penal. 

(D) São admissíveis as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou 

legais. 

 

59. Julgue os itens a seguir com base na Consolidação das Leis do Trabalho e assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

I. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a trinta horas 

semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou, ainda, aquele cuja duração não 

exceda a vinte e seis horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até seis horas 

suplementares semanais.    

II. As horas suplementares à duração do trabalho semanal normal serão pagas com o acréscimo de 25% 

(vinte e cinco por cento) sobre o salário-hora normal.     

III. O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de 

trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido 

pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do 

empregador.       

IV. A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 

10 (dez) horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. 

 
Dos itens acima: 
 
(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

(C) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(D) Apenas os itens II e IV estão corretos.

60. Sobre o aviso prévio, assinale V para Verdadeiro e F para Falso com base na Consolidação das 

Leis do Trabalho:  

 

⃣ A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao 

prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço. 

⃣ A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários 

correspondentes ao prazo respectivo. 

⃣ Em se tratando de salário pago na base de tarefa, o cálculo, para os efeitos dos parágrafos anteriores, será 

feito de acordo com a média dos últimos 12 (doze) meses de serviço. 

⃣ É devido o aviso prévio na despedida indireta.         

 
Assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA: 
 
(A) V – V – F – V. 

(B) F – V – F – V. 

(C) F – F – V – V. 

(D) V – V – V – V. 
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PROVA DISCURSIVA  
 

O Vereador Célio da Bicicleta, do Município de Vales Distantes, nas suas atribuições de representante do povo, 

apresentou o projeto de Lei de Nº 389/19, propondo a regulamentação do compartilhamento de bicicletas, patins, 

patinetes, skates em logradouros no Município de Vales Distantes, bem como outras providências.  

O Vereador, em todo o processo de apresentação de Projeto de Lei, aponta a competência da Câmara Municipal 

para legislar acerca do assunto. Quanto ao projeto, apresentou diretrizes no que diz respeito a possibilidade de 

apreensão dos equipamentos pela Guarda Municipal, caso regras de trânsito não fossem respeitadas, bem como 

a possibilidade de pagamento dos serviços por meio de cartões utilizados na integração do transporte coletivo 

municipal.  

O texto foi levado ao Plenário da Câmara Municipal de Vales Distantes e, após aprovação por maioria, 

encaminhado para sanção ou veto do Prefeito do Município.  

O prefeito, juntamente com sua cúpula, ao analisar o projeto de Lei, se indagou acerca da competência da matéria 

envolvida, visto que o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, no seu artigo 24, II, aponta que compete aos órgãos e 

entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição para planejar, projetar, 

regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da 

circulação e da segurança de ciclistas. 

Assim, antes de enviar seu entendimento final de volta para a Câmara Municipal de Vales Distantes, solicitou 

consulta à Procuradoria Municipal com as seguintes indagações referentes aos assuntos abordados pelo Projeto 

de Lei de Nº 389/19: 

a) Diante dos esclarecimentos, principalmente as diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro – CTB e a 

Constituição Federal, qual a competência para legislar acerca dos veículos descritos e relacionados ao 

Projeto de Lei 389/19? 

b) Diante da resposta ao questionamento “a)”, o Projeto de Lei 389/19 deverá ser sancionado ou vetado? 

Em face dessa situação hipotética, na condição de Procurador Municipal, redija um parecer jurídico, de 

acordo com as disposições estabelecidas pela Constituição Federal e as normas do Código de Trânsito 

Brasileiro – CTB apresentadas, com preâmbulo, ementa, relatório, fundamentação, conclusão, fecho e 

parte autenticada, para responder os questionamentos apresentados pelo Prefeito de Vales Distantes. 

Desenvolvimento em um máximo de 50 (cinquenta) linhas 

 

ATENÇÃO: Os espaços que porventura não forem preenchidos nas folhas do caderno de prova discursiva definitivo deverão ser inutilizados 

pelo próprio candidato através de um traço diagonal nos referidos espaços. 

 

1.  

 

2.   

3.    

4.   

5.   

6.   

7.   
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17.   
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19.   
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21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   

31.   

32.   

33.   

34.   

35.   

36.  
 

37.  
 

38.  
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39.  
 

40.  
 

41.  
 

42.  
 

43.  
 

44.  
 

45.  
 

46.  
 

47.  
 

48.  
 

49.  
 

50.  
 

 

 [Desenvolvimento em um máximo de 50 (cinquenta) linhas] 
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