
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO 
Estado de São Paulo 

ADVOGADO 
CONCURSO PÚBLICO 

02/2019 

 

 

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 

AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 

 Desligue o celular e outros aparelhos. 
 

 Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este 
caderno corresponde com a sua opção de inscrição. 
 

 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões. 

Responda a todas as questões. 
 

 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência 
na sala de Provas. 
 

 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de 
Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura. 

A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática 
do mesmo. 
 

 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta. 
 

 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão. 
 

 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o 
exemplo: 

 
 

 Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta. 
 

 Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha. 
 

 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova. 
 

 A prova terá duração de 2 horas. 

O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.  
 

 Sairão simultaneamente os 3 (três) últimos candidatos de cada sala. Havendo insistência por parte 
do candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público. 
 

 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha. 
 

 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

 

BOA PROVA ! 

 
REALIZAÇÃO 
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ʭ CONHECIMENTOS GERAIS 

 

CONHECIMENTO UNIVERSAL  ¿ ? 
 

 

01  
 

"Depois de encerrar a sessão do Senado na madrugada 

desta quarta-feira (2/10), o presidente do Senado Federal 

comemorou a aprovação do texto principal da reforma da 

Previdência (PEC 6/2019). Ele também comentou a 

derrota do governo na votação do destaque sobre o 

abono salarial. — Aprovamos o texto principal com 56 

votos favoráveis. Houve essa derrota do governo. É 

legítimo, é da democracia, votação é assim — disse. 

Pouco antes, o Plenário havia aprovado o destaque 

apresentado pelo partido Cidadania que suprime texto da 

PEC para garantir a continuidade do abono salarial para 

trabalhadores de baixa renda pago com recursos do 

FAT." 

Fonte: Agência Senado, 02/10/2019. Disponível em <https://tinyurl.com/vcmdecm> 

Quem era o presidente do Senado Federal em outubro de 

2019? 

(A) David Samuel Alcolumbre Tobelem   

(B) Major Olímpio 

(C) Renan Calheiros 

(D) Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia 
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"A realização de eleições diretas e frequentes é, sem 

dúvida, uma das mais importantes conquistas 

democráticas da atualidade. Em decorrência dessa 

conquista, os eleitores são chamados periodicamente 

para exercerem, pelo voto, a escolha de seus 

representantes, alternando-se eleições gerais e eleições 

municipais. É comum que, a cada eleição, o eleitor seja 

chamado a votar não apenas em um único escrutínio, 

comparecendo às urnas para um segundo escrutínio, 

conhecido como segundo turno. Desde a 

redemocratização, houve segundo turno, por exemplo, 

nas eleições para presidente e vice-presidente da 

República de 1989, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Já nas 

eleições de 1994 e 1998, o presidente e o vice-presidente 

da República foram eleitos no primeiro turno. Diante 

desse cenário, as hipóteses de realização de segundo 

turno em uma eleição nem sempre são muito claras para 

o eleitor. Daí a questão: quando, afinal, há segundo turno 

em uma eleição?" 

Fonte: Adaptado de STUDART, Paulo Henrique de Mattos. "Quando, afinal, há 

segundo turno em uma eleição?", Revista Eletronica EJE, nº6, ano 3. Disponível em 

<https://tinyurl.com/uvx9h25> 

O segundo turno em eleições municipais ocorre: 

(A) em municípios com mais de 100 mil eleitores. 

(B) em municípios com mais de 200 mil eleitores. 

(C) em municípios com mais de 500 mil eleitores. 

(D) em municípios com mais de 1 milhão de eleitores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  ¿ ? 
 

  

Texto para as questões de 03 a 09 

 

Sobre o ouvir 

 

O ato de ouvir exige humildade de quem ouve. E 

a humildade está nisso: saber, não com a cabeça, mas 

com o coração, que é possível que o outro veja mundos 

que nós não vemos. Mas isso, admitir que o outro vê 

coisas que nós não vemos, implica reconhecer que 

somos meio cegos… Vemos pouco, vemos torto, vemos 

errado. 

Bernardo Soares diz que aquilo que nós vemos é 

aquilo que nós somos. Assim, para sair do círculo 

fechado de nós mesmos, em que só vemos nosso 

próprio rosto refletido nas coisas, é preciso que nos 

coloquemos fora de nós mesmos. Nós não somos o 

umbigo do mundo. E isso é muito difícil: reconhecer que 

não somos o umbigo do mundo! Para se ouvir de 

verdade, isso é, para nos colocarmos dentro do mundo 

do outro, é preciso colocar entre parêntesis, ainda que 

provisoriamente, as nossas opiniões. 

Minhas opiniões! É claro que eu acredito que as 

minhas opiniões são a expressão da verdade. Se eu não 

acreditasse na verdade daquilo que penso, trocaria meus 

pensamentos por outros. E, se falo, é para fazer com que 

aquele que me ouve acredite em mim, troque os seus 

pensamentos pelos meus. É norma de boa educação 

ficar em silêncio enquanto o outro fala. Mas esse silêncio 

não é verdadeiro. É apenas um tempo de espera: estou 

esperando que ele termine de falar para que eu, então, 

diga a verdade. A prova disto está no seguinte: se levo a 

sério o que o outro está dizendo, que é diferente do que 

penso, depois de terminada a sua fala eu ficaria em 

silêncio, para ruminar aquilo que ele disse, que me é 

estranho. Mas isso jamais acontece. A resposta vem 

sempre rápida e imediata. A resposta rápida quer dizer: 

“Não preciso ouvi-lo. Basta que eu me ouça a mim 

mesmo. Não vou perder tempo ruminando o que você 

disse. Aquilo que você disse não é o que eu diria, 

portanto está errado…”. 

Rubem Alves, no livro “Ostra feliz não faz pérola”. Editora Planeta, 2008. 

 

03  
 

A coesão por elipse consiste em deixar um termo 

subentendido a fim de que se evitem repetições 

desnecessárias ao longo do texto. Assinale a alternativa 

em que ocorre esse procedimento: 

(A) “O ato de ouvir exige humildade de quem ouve” 

(B) “Bernardo Soares diz que aquilo que nós vemos é 

aquilo que nós somos” 

(C) “Nós não somos o umbigo do mundo” 

(D) “É apenas um tempo de espera” 

 

04  
 

Em “E a humildade está nisso: saber, não com a cabeça, 

mas com o coração, que é possível que o outro veja 

mundos que nós não vemos”, se o verbo ver, em 

destaque, fosse substituído pelo verbo assistir, com o 

mesmo sentido, e se o termo mundos, também em 

destaque, fosse substituído por realidades, teríamos: 
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(A) “E a humildade está nisso: saber, não com a cabeça, 

mas com o coração, que é possível que o outro 

assista realidades que nós não assistimos” 

(B) “E a humildade está nisso: saber, não com a cabeça, 

mas com o coração, que é possível que o outro 

assista a realidades que nós não assistimos” 

(C) “E a humildade está nisso: saber, não com a cabeça, 

mas com o coração, que é possível que o outro 

assista a realidades a que nós não assistimos” 

(D) “E a humildade está nisso: saber, não com a cabeça, 

mas com o coração, que é possível que o outro 

assista à realidades a que nós não assistimos” 

 

05  
 

Ainda considerando a passagem “E a humildade está 

nisso: saber, não com a cabeça, mas com o coração, que 

é possível que o outro veja mundos que nós não vemos”, 

o termo em destaque estabelece ideia de: 

(A) Finalidade 

(B) Oposição 

(C) Concessão 

(D) Conclusão 

 

06  
 

O gênero textual desenvolvido por Rubem Alves autoriza 

o uso da 1ª. pessoa, em um movimento de subjetividade 

evidente. Assinale a alternativa em que o termo 

destacado intensifica essa subjetividade: 

(A) “É norma de boa educação ficar em silêncio 

enquanto o outro fala.” 

(B) “Assim, para sair do círculo fechado de nós mesmos, 

em que só vemos nosso próprio rosto refletido nas 

coisas, é preciso que nos coloquemos fora de nós 

mesmos.” 

(C) “É claro que eu acredito que as minhas opiniões são 

a expressão da verdade.” 

(D) “Não vou perder tempo ruminando o que você 

disse.” 

 

07  
 

Considerando o contexto e o uso dos tempos e dos 

modos verbais, o termo em destaque em “se levo a sério 

o que o outro está dizendo, que é diferente do que penso, 

depois de terminada a sua fala eu ficaria em silêncio, 

para ruminar aquilo que ele disse, que me é estranho” 

estabelece ideia de: 

(A) Certeza 

(B) Hipótese 

(C) Ordem 

(D) Pedido 
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A expressão em destaque em “Não vou perder tempo 

ruminando o que você disse.” Poderia ser substituída, 

sem alteração de sentido e fazendo as alterações 

necessárias, por: 

(A) Regurgitando 

(B) Meditando 

(C) Rechaçando 

(D) Negando 
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Pode-se dizer que o texto defende a ideia de que: 

(A) Em geral, abandonamos nossas opiniões quando 

temos contato com as opiniões dos que pensam 

diferente de nós. 

(B) As opiniões dos outros têm, em geral, mais peso em 

nossa formação do que a dos nossos familiares. 

(C) Ouvir o outro supõe humildade, e não a temos 

quando se trata de considerar mundos diferentes 

dos nossos: assim, não abrimos mão de nossas 

visões de mundo, o que torna distorcida nossa 

compreensão da realidade. 

(D) Para que nos tornemos conscientes do mundo, é 

necessário que fortaleçamos, com argumentos e 

reflexões, nossas ideias, uma vez que ideias 

contrárias são nulas, se não vierem acompanhadas 

dos mesmos estudos e das mesmas reflexões. 

 

MATEMÁTICA  ¿ ? 
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Com o intuito de conhecer melhor seus consumidores, 

um mercado realizou pesquisa de público com 2.000 

pessoas. O resultado revelou os seguintes perfis de 

idade e gasto médio por compra: 

 

PERFIL IDADE GASTO MÉDIO / COMPRA 

A 12-17 R$20,00 

B 18-31 R$55,00 

C 32-65 R$115,00 

 

Sabendo que o valor das vendas do último mês totalizou 

R$100.000,00, que o perfil C foi responsável pelo dobro 

de gastos em relação ao perfil B, e que o perfil C gastou 

metade do valor gasto pelo perfil B, qual foi, 

aproximadamente, a quantidade de compras realizadas 

por pessoas com idade entre 32 e 65 anos? 

(A) 350 compras 

(B) 400 compras 

(C) 500 compras 

(D) 650 compras 
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Observe a figura abaixo e responda. 

 

Qual a inclinação da escada em relação ao piso? 

(A) 20º 

(B) 55 º 

(C) 70º  

(D) 95º  

 

12  
 

Ao concluir o ensino médio, Valéria fará uma viagem de 

comemoração com suas amigas e, desde que 

combinaram, ela tem contado o tempo que falta para o 

passeio. Sabendo que o dia em que fez a última 

contagem era uma terça-feira e a viagem aconteceria dali 

a 12 semanas e 3 dias, qual dia da semana Valéria viajará 

com suas amigas? 

(A) domingo 

(B) terça-feira 

(C) quarta-feira 

(D) sexta-feira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PARA 

RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA  ¿ ? 
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Um dos benefícios de se trabalhar com arquivos digitais 

é a facilidade de reprodução integral deles ou de parte de 

seu conteúdo, por meio da combinação das famosas 

teclas de atalho "Ctrl+C" e "Ctrl+V". Ao se pressionar 

"Ctrl+C", onde o sistema operacional armazena 

temporariamente uma cópia do conteúdo selecionado? 

(A) Disco Rígido 
(B) Área de Transferência  

(C) Área de Trabalho 

(D) Pasta Auxiliar de Troca 

 

14  
 

Foi solicitado ao estagiário de uma empresa que fossem 

impressas a capa de um documento no formato .docx e 

as página 21, 22 e 23. Qual formato deverá ser 

preenchido no campo de customização do Intervalo de 

Páginas para impressão? 

(A) C, 21, 22, 23 

(B) 0, 21- 22 - 23 

(C) 1 - 21 - 23 

(D) 1, 21-23 

 

ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

CONSTITUCIONAL  ¿ ? 
 

 

15  
 

A Constituição Federal brasileira de 1988 elege a teoria 

da tripartição de poderes ou funções, de base conceitual 

histórica aristotélica e sistematizada por Montesquieu, 

segundo a qual existem três poderes independentes e 

harmônicos entre si: o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário. 

Considerando-se a teoria da tripartição dos poderes e 

seus reflexos no Brasil, assinale a alternativa correta: 

(A) O poder Legislativo tem a função precípua de 

elaborar leis, seguindo as disposições 

constitucionais a respeito das espécies legislativas e 

o processo legislativo. 

(B) A teoria da separação de poderes estabelece as 

funções típicas de cada um dos poderes do Estado 

brasileiro, sendo que tais funções não se misturam, 

nem de forma atípica. 

(C) A forma de Estado adotada pelo Brasil é a 

republicana, em que que há participação direta do 

povo no governo, através do princípio da soberania 

popular. 

(D) As interferências de um poder sobre o outro são 

proibidas pela Constituição Federal de 1988, por 

exemplo, a impossibilidade de veto do poder 

Executivo a projetos de lei do poder Legislativo. 

 

16  
 

Com relação aos princípios fundamentais do Estado 

brasileiro e sobre os direitos e garantias fundamentais 

são feitas as seguintes afirmações: 
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I - A soberania, a cidadania e a dignidade da 

pessoa humana são fundamentos do Estado 

brasileiro, segundo a Constituição Federal de 

1988. 

II - No Brasil, é livre a manifestação do 

pensamento, sendo vedado o anonimato e, no 

caso de violação da honra ou da imagem das 

pessoas, assegura-se o direito à indenização 

pelo dano material ou moral. 

III - Todas as pessoas podem exercer o direito de 

reunião pacificamente, sem armas, em locais 

abertos ao público, independentemente de 

autorização, desde que não frustrem outra 

reunião anteriormente convocada para o 

mesmo local, sendo dispensável prévio aviso à 

autoridade competente. 

 

Após a leitura é possível concluir que: 

(A) As afirmações I, II e III estão corretas. 

(B) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 

(C) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 

(D) Apenas a afirmação III está correta. 

 

17  
 

Considerando-se a Constituição Federal brasileira de 

1988 e as normas do processo legislativo, assinale a 

alternativa correta: 

(A) O Presidente da República poderá, em caso de 

relevância e urgência, adotar medidas provisórias, 

com força de lei, sobre matéria relativa a diretrizes 

orçamentárias, orçamento, créditos adicionais e 

suplementares. 

(B) O projeto de lei ordinária aprovado na casa 

iniciadora será encaminhado à casa revisora para 

aprovação, em dois turnos de votação, por dois 

terços de seus membros. 

(C) A discussão e votação dos projetos de lei de 

iniciativa do Presidente da República, do Supremo 

Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão 

início na Câmara dos Deputados. 

(D) O veto parcial do chefe do poder Executivo poderá 

abranger texto parcial de artigo, de parágrafo, de 

inciso ou de alínea. 
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A respeito do controle de constitucionalidade das leis e 

dos atos normativos, em especial a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), cuja 

competência para julgamento está prevista no artigo 102, 

§ 1º, da Constituição Federal brasileira de 1988, escolha a 

alternativa correta: 

(A) Os Tribunais de Contas da União e dos Estados, 

bem como as mesas das câmaras de vereadores 

dos Municípios têm legitimidade para propositura da 

APDF. 

(B) O Supremo Tribunal Federal não poderá modular os 

efeitos da decisão da ADPF, pois a possibilidade de 

modulação é cabível somente em se tratando de 

decisão em ação direta de inconstitucionalidade 

genérica. 

(C) É impossível a participação do amicus curiae no 

procedimento da ADPF por falta de previsão legal. 

(D) A ADPF tem cabimento com caráter subsidiário, ou 

seja, será ela cabível na inexistência de outro meio 

para sanar a lesividade a preceito fundamental. 

 

ADMINISTRATIVO  ¿ ? 
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Sobre a extinção do ato administrativo, analise as frases 

abaixo e assinale a opção correta: 

(A) a revogação do ato administrativo pode produzir 

tanto efeito ex tunc como ex nunc, a depender do 

critério de oportunidade e conveniência do 

administrador. 

(B) a revogação do ato administrativo pode produzir 

tanto efeito ex tunc como ex nunc, a depender do 

critério de oportunidade e conveniência do 

administrador, mas desde que o ato revogador seja 

do tipo discricionário. Se o ato revogador for do tipo 

vinculado, a revogação sempre produzirá efeitos ex 

nunc. 

(C) a revogação do ato administrativo provocará efeito 

ex nunc. 

(D) a nulidade do ato administrativo só pode ser 

declarada pela própria administração e sempre terá 

efeito ex tunc. 

 
20  

 
Sueli, cadeirante, 18 anos, acaba de ser aprovada em 

teste teórico e prático para motorista categoria “B”. 

Ocorre que, a autoridade local competente, entendendo 

que Sueli, por sua limitação física, não está apta a 

conduzir de modo seguro um automóvel decide, por pura 

discricionariedade, não conceder a emissão da Carteira 

Nacional de Habilitação. 

Com base nesse relato é correto afirmar que: 

(A) errou a administração pública, pois o caso em 

espécie comporta a expedição de um alvará do tipo 

licença, ou seja, trata-se de um ato administrativo 

vinculado, de modo que, se o cidadão preencheu os 

requisitos legais, o poder público deve expedir o 

alvará de licença, não havendo que se falar em 

emissão ou não por critério de conveniência e 

oportunidade. 

(B) errou a administração pública, pois o caso em 

espécie comporta a expedição de um alvará do tipo 

autorização, ou seja, trata-se de um ato 

administrativo vinculado, de modo que, se o cidadão 

preencheu os requisitos legais, o poder público deve 

expedir o alvará de autorização, não havendo que se 

falar em emissão ou não por critério de conveniência 

e oportunidade. 

(C) acertou a administração pública, pois o caso em 

espécie comporta a expedição de um alvará do tipo 

licença, ou seja, trata-se de um ato administrativo 

discricionário, de modo que, ainda que o cidadão 

tenha preenchido os requisitos legais, o poder 

público pode ou não expedir o alvará de licença, por 

critério de conveniência e oportunidade. 

(D) acertou a administração pública, pois o caso em 

espécie comporta a expedição de um alvará do tipo 

autorização, ou seja, trata-se de um ato 
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administrativo discricionário, de modo que, ainda 

que o cidadão tenha preenchido os requisitos legais, 

o poder público pode ou não expedir o alvará de 

autorização, por critério de conveniência e 

oportunidade. 

 
21  

 
Analise as frases a respeito das autarquias: 

 

I – são pessoas jurídicas de direito público. 

II – possui capacidade de autoadministração e 

patrimônio próprio. 

III – são formas de desconcentração administrativa 

em face da especialização dos fins ou 

atividades a que se destinam. 

IV – o Instituto Nacional do Seguro Social é uma 

autarquia federal. 

 

Das afirmações acima, estão corretas apenas as que 

constam em: 

(A) I e II. 

(B) I, II e IV. 

(C) III e IV. 

(D) I, II, III e IV. 

 

CIVIL E PROCESSO CIVIL  ¿ ? 
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Conforme preceitua o Código Civil em vigor  “A diferença 

de causa nas dívidas não impede a compensação, 

exceto:” 

 

I - se provier de esbulho, furto ou roubo. 

II - se uma se originar de mútuo, depósito ou 

alimentos. 

III - se uma for coisa infungível. 

 

(A)  I, II e III estão corretos. 

(B) Apenas I está correto. 

(C) I, II e III estão incorretos. 

(D) I e II estão corretos. 
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Margarida ajuizou ação de indenização por danos morais 

e materiais em face da Empresa de ônibus Transporte 

Legal. Na inicial alegou que a empresa não apenas 

extraviou suas bagagens, como a expôs a 

constrangimento e humilhação. Citada, a Empresa ré 

deixou correr o prazo para contestação in albis. 

Considerando o caso narrado, assinale a alternativa 

incorreta: 

(A) Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos 

autos fluirão da data de publicação do ato decisório 

no órgão oficial. 

(B) A empresa ré poderá intervir no processo em 

qualquer fase, mas deverá recebe-lo no estado em 

que se encontrar. 

(C) A empresa ré será considerada revel e presumir-se-

ão verdadeiras as alegações de fato formuladas por 

Margarida, à exceção, entre outras hipóteses, se o 

litígio versar sobre direitos disponíveis. 

(D) matéria de ordem pública, no entanto, reconhecível 

de ofício, poderá ser alegada pela empresa ré, 

mesmo após a decretação da revelia. 
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Quanto à denunciação da lide, marque a alternativa 

correta: 

(A) É admissível, somente pelo réu, a denunciação da 

lide ao alienante imediato, no processo relativo à 

coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a 

fim de que possa exercer os direitos que da evicção 

lhe resultam. 

(B) Se o denunciante for vencedor na ação principal, o 

juiz passará ao julgamento da denunciação da lide e 

a ação de denunciação não terá o seu pedido 

examinado, sem prejuízo da condenação do 

denunciado ao pagamento das verbas de 

sucumbência em favor do denunciante. 

(C) Feita a denunciação pelo autor, o denunciado 

assumirá a posição de assistente do denunciante, 

não podendo acrescentar novos argumentos à 

petição inicial, procedendo-se em seguida à citação 

do réu. 

(D) Admite-se uma única denunciação sucessiva, 

promovida pelo denunciado, contra seu antecessor 

imediato na cadeia dominial ou quem seja 

responsável por indenizá-lo, não podendo o 

denunciado sucessivo promover nova denunciação, 

hipótese em que eventual direito de regresso será 

exercido por ação autônoma. 

 

TRABALHO E PROCESSO 
DO TRABALHO 

 
¿ ? 

 

 

25  
 

Analise as frases e responda. 

 

I – a embriaguez habitual é motivo para dispensa 

do empregado por justa causa.  

II – o adicional de transferência será devido na 

monta de 25% calculado sobre a remuneração 

do empregado que é transferido para outro 

local de trabalho, seja de forma provisória ou 

definitiva.  

III – o contrato de trabalho pode ser oral ou por 

escrito, tácito ou expresso, salvo para o 

empregado menor, que necessariamente deve 

ser por escrito e com a assistência de seus 

responsáveis legais. 

IV – o contrato de experiência admite a pactuação 

de cláusula compromissória.  

 

Das afirmações acima, estão corretas apenas aquelas 

contidas em: 

(A) I e II 

(B) IV 

(C) I e III 

(D) I e IV 
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Camila, presidente da CIPA, agride verbalmente, fora do 

ambiente de trabalho, Sr. Carlos, sócio majoritário e dono 

da empresa onde aquela trabalha. Nesse caso, segundo 

previsão permitida pela CLT, Camila: 

(A) não poderá ser dispensada por justa causa, pois a 

agressão se deu fora do expediente e do local de 

trabalho. 

(B) não poderá ser dispensada por justa causa de modo 

direto pelo empregador, pois é detentora de 

estabilidade enquanto cipeira. Deverá a empresa 

ajuizar inquérito para apuração de falta grave. 

(C) poderá ser dispensada por justa causa. 

(D) não poderá ser dispensada por justa causa, pois a 

agressão se deu fora do expediente e do local de 

trabalho. Também não poderá ser dispensada sem 

justa causa, pois detentora de estabilidade por ser 

cipeira. 

 

27  
 

Analise as frases abaixo e responda conforme previsão 

contida na CLT e na CF. 

 

I – o banco de horas só será válido se feito por 

escrito e previsto em acordo ou convenção 

coletiva. 

II – o empregador é obrigado a conceder ao 

empregado o intervalo para refeição e 

descanso, bem como refeição balanceada no 

caso de atividades consideradas exaustivas. 

III – o adicional de penosidade será variável em 

10%, 20% ou 40% conforme o tempo de 

exposição e o grau de agressividade do agente 

químico, físico ou biológico a que o empregado 

estiver exposto. 

IV – a greve é um direito assegurado 

constitucionalmente a todo tipo de trabalhador, 

independentemente de sua categoria. Apenas 

ao empregador é vedada a prática da greve 

(locaute). 

V – nas localidades em que existirem, oficialmente 

reconhecidas, instituições destinadas ao 

amparo dos menores jornaleiros, os que se 

encontrem sob o patrocínio dessas entidades 

será outorgada a autorização do trabalho nas 

ruas, praças e outros logradouros. 

 

Das assertivas acima, estão corretas apenas as que 

constam em: 

(A) V. 

(B) II e IV. 

(C) I, II e IV. 

(D) III. 

 

PENAL  ¿ ? 
 

 

28  
 

Uma das hipóteses abaixo não configura infração 

político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas 

ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e 

sancionadas com a cassação do mandato. Assinale-a: 

(A) Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e 

demais documentos que devam constar dos 

arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de 

obras e serviços municipais, por comissão de 

investigação da Câmara ou auditoria, regularmente 

instituída. 

(B) Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e 

atos sujeitos a essa formalidade. 

(C) Antecipar ou inverter a ordem de pagamento a 

credores do Município, sem vantagem para o erário. 

(D) Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, 

rendas, direitos ou interesses do Município sujeito à 

administração da Prefeitura. 

 

TRIBUTÁRIO  ¿ ? 
 

 

29  
 

Sobre a Extinção do Crédito Tributário, assinale a 

alternativa incorreta. 

 

(A) A compensação de crédito tributário depende da 

edição de Lei, sendo possível a compensação de 

créditos certos e líquidos, vincendos e vencidos em 

face da Fazenda Pública. 

(B) Poderá haver a remissão, parcial ou total do crédito 

tributário, nos termos de lei específica, sem que isso 

implique em direito adquirido. 

(C) É admitida a transação de tributos, a critério do 

Poder Executivo, com objetivo de encerrar litígios. 

(D) A prescrição do crédito tributário é interrompida por 

qualquer ato inequívoco, mesmo que extrajudicial, 

em que o devedor reconheça o débito. 

 

30  
 

Acerca dos impostos de competência dos municípios e 

da repartição das receitas, considere as afirmativas 

abaixo: 

 

I-  O Imposto sobre a propriedade predial e 

territorial urbana, não será progressivo em razão 

do valor do imóvel, mas poderá, nos termos da 

lei, ser progressivo como forma de garantir o 

bom aproveitamento do solo urbano. 

Independente dessa característica, poderá ter 

alíquotas diferentes de acordo com a localização 

e o uso dos imóveis. (f) 

II-  Aos municípios pertencem o equivalente a 

cinquenta por cento do produto da arrecadação 

do Imposto sobre a Propriedade os Veículos 

Automotores, imposto estadual, sobre a 

propriedade de veículos automotores licenciados 

em seus respectivos territórios. (v) 

III-  O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, tem 

por fato gerador a efetiva transmissão, a 

qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis 

não incidindo, porém, na transmissão de bens 

incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, 

independentemente de seu ramo de atuação. (f) 

IV-  O produto da arrecadação do Imposto de Renda, 

imposto federal, pertence aos municípios quando 
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incidente na fonte sobre rendimentos pagos 

pelos municípios. (v) 

V-  O Imposto sobre Serviços depende de lei 

municipal para ser instituída, todavia, os limites 

mínimos e máximos das alíquotas serão fixados 

em Lei Complementar em âmbito federal. (v) 

 

Analise estas afirmações e responda: 

(A) A afirmativa I e II estão corretas 

(B) A afirmativa III e IV estão incorretas 

(C) A afirmativa V está correta e a afirmativa I está 

incorreta 

(D) Apenas a afirmação II está correta 

 

 

___________ 
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