
 IBFC_05  

 

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E  
FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 

EDITAL Nº 01/2022 

ADVOGADO 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 
05 (cinco) questões, Noções de Informática 05 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos  
20 (vinte) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início. 

XII O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 02 (duas) 
horas do início da prova. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do 
horário permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Conversinha mineira 

(Fernando Sabino) 
 
- É bom mesmo o cafezinho daqui, meu amigo? 
- Sei dizer não senhor: não tomo café. 
- Você é dono do café, não sabe dizer? 
- Ninguém tem reclamado dele não senhor. 
- Então me dá café com leite, pão e manteiga. 
- Café com leite só se for sem leite. 
- Não tem leite? 
- Hoje, não senhor. 
- (I) __________ hoje não? 
- (II) __________ hoje o leiteiro não veio. 
- Ontem ele veio? 
- Ontem não. 
- Quando é que ele vem? 
- Tem dia certo não senhor. Às vezes vem, às vezes 

não vem. Só que no dia que devia vir em geral 
não vem. 

- Mas ali fora está escrito “Leiteria”! 
- Ah, isso está, sim senhor. 
- Quando é que tem leite? 
- Quando o leiteiro vem. 
- Tem ali um sujeito comendo coalhada. É feita de 

quê? 
- O quê: coalhada? Então o senhor não sabe de que 

é feita a coalhada? 
- Está bem, você ganhou. Me traz um café com leite 

sem leite. Escuta uma coisa: como é que vai 
indo a política aqui na sua cidade? 

- Sei dizer não senhor: eu não sou daqui. 
- E há quanto tempo o senhor mora aqui? 
- Vai para uns quinze anos. Isto é, não posso 

agarantir com certeza: um pouco mais, um 
pouco menos. 

- Já dava para saber como vai indo a situação, não 
acha? 

- Ah, o senhor fala da situação? Dizem que vai bem. 
- Para que Partido?  
- Para todos os Partidos, parece. 
- Eu gostaria de saber quem é que vai ganhar a 

eleição aqui. 
- Eu também gostaria. Uns falam que é um, outros 

falam que outro. Nessa mexida... 
- E o Prefeito? 
- Que é que tem o Prefeito? 
- Que tal o Prefeito daqui? 
- O Prefeito? É tal e qual eles falam dele. 
- Que é que falam dele? 
- Dele? Uai, esse trem todo que falam de tudo 

quanto é Prefeito. 
- Você, certamente, já tem candidato. 
- Quem, eu? Estou esperando as plataformas. 
- Mas tem ali o retrato de um candidato 

dependurado na parede, que história é essa? 
- Aonde, ali? Uê, gente: penduraram isso aí... 

1) Observe o texto e preencha a lacuna com o 
correto uso de ‘porque; por que; porquê; por 
quê’ 
- Então me dá café com leite, pão e manteiga. 
- Café com leite só se for sem leite. 
- Não tem leite? 
- Hoje, não senhor. 
- __________ (I) hoje não? 
- __________ (II) hoje o leiteiro não veio. 
- Ontem ele veio? 
- Ontem não. 
- Quando é que ele vem? 
 
a) (I) Porque / (II) Porque. 
b) (I) Porque / (II) Porquê. 
c) (I) Por que / (II) Por quê. 
d) (I) Por que / (II) Porque. 
 

2) Leia o fragmento de “Conversinha mineira” 
(Fernando Sabino) para responder a questão. 
No excerto a seguir, a palavra ‘mesmo’ tem 
como significado: 
 
- É bom mesmo o cafezinho daqui, meu amigo? 
- Sei dizer não senhor: não tomo café. 
- Você é dono do café, não sabe dizer? 
- Ninguém tem reclamado dele não senhor. 
 
a) realmente. 
b) idêntico. 
c) análogo. 
d) embora. 
 

3) Observe o uso de crase no excerto a seguir e 
assinale a alternativa que o justifique.  
 
“- Tem dia certo não senhor. Às vezes vem, às 
vezes não”. 

 
I. Recebe o acento grave o “a” inicial das locuções 

adverbiais (à noite, à tarde, à beça, à revelia, à 
deriva, à farta, à vista, à primeira vista, à hora 
certa, à esquerda, à direita, à toa, à espanhola, 
à milanesa, à oriental, à ocidental, às vezes, às 
escondidas, às avessas, às claras, às pressas, 
à vontade, às ocultas etc.). A crase é formada 
por palavras femininas. 

II. Recebe o acento grave o “a” inicial das locuções 
prepositivas (à custa de, à força de, à beira de, 
à espera de, à vista de, à guisa de, à 
semelhança de, à frente de, às vezes, à razão 
de, à cata de, à roda de, à mercê de, à base de, 
à moda de, à maneira de etc.). A crase é 
formada por palavras masculinas. 

III. Recebe o acento grave o “a” inicial das locuções 
conjuntivas (à medida que, à proporção que, às 
vezes). A crase é formada por palavras neutras. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I apenas. 
b) II apenas. 
c) III apenas. 
d) II e III apenas. 
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4) Leia o excerto abaixo, analise as afirmativas e 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
- Está bem, você ganhou. Me traz um café com leite 

sem leite. Escuta uma coisa: como é que vai 
indo a política aqui na sua cidade? 

- Sei dizer não senhor: eu não sou daqui. 
- E há quanto tempo o senhor mora aqui? 
- Vai para uns quinze anos. Isto é, não posso 

agarantir com certeza: um pouco mais, um 
pouco menos. 

 
(  ) O balconista, dono do estabelecimento, não quis 

colocar leite no café do cliente.  
(  ) O balconista, dono do estabelecimento, irá votar 

no prefeito atual, mora naquela cidade há mais 
de 15 anos.  

(  ) O cliente aceitou tomar o café sem leite mesmo. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V.  
b) F - F - V.  
c) V - F - V.  
d) F - V - F. 
 

5) Analise as palavras no fragmento a seguir: 
“dizem” e “parece”.  
 
- Já dava para saber como vai indo a situação, não 

acha? 
- Ah, o senhor fala da situação? Dizem que vai bem. 
- Para que Partido? - Para todos os Partidos, 

parece. 
 
Elas se referem a:  
a) certeza. 
b) ressentimento. 
c) austeridade. 
d) não comprometimento. 
 

6) Observe a passagem e veja o uso da palavra 
‘tal’. Assinale a alternativa que a justifica. 
 
- Eu gostaria de saber quem é que vai ganhar a 

eleição aqui. 
- Eu também gostaria. Uns falam que é um, outros 

falam que outro. Nessa mexida... 
- E o Prefeito? 
- Que é que tem o Prefeito? 
- Que tal o Prefeito daqui? 
- O Prefeito? É tal e qual eles falam dele. 
- Que é que falam dele? 
- Dele? Uai, esse trem todo que falam de tudo 

quanto é Prefeito. 
 
I. “que tal” se refere a um advérbio. Indica que 

houve quem pediu uma opinião sobre algo.  
II. “tal e qual” é uma locução conjuntiva 

comparativa equivalente a ‘como’, ‘igual a’, 
‘semelhante a’.  

III. “que tal” é um adjetivo utilizado para 
generalizar a informação trazida pelo verbo.  

 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I apenas. 
b) II apenas. 
c) III apenas. 
d) I e II apenas. 

7) Analise a teoria sobre o sinal de pontuação e 
assinale a alternativa que o possua. 
 

“Denotam interrupções ou incompletude do 

pensamento (ou porque se quer deixar em 

suspenso, ou porque os fatos se dão com breve 

espaço de tempo intervalar, ou porque o nosso 

interlocutor nos toma a palavra), hesitação em 

enunciá-lo” (Bechara, 2019, p. 589) 

 
a) Ponto final em “- Você, certamente, já tem 

candidato.” 
 
b) Ponto de interrogação em “- Quem, eu? Estou 

esperando as plataformas.” 
 
c) Vírgula em “- Mas tem ali o retrato de um 

candidato dependurado na parede, que história 
é essa?” 

 
d) Reticências em “- Aonde, ali? Uê, gente: 

penduraram isso aí...” 
 

8) Em relação à acentuação, analise as palavras 
advindas do texto e assinale a alternativa que 
as classifica corretamente: café – você – 
ninguém. 
a) oxítonas e monossílabas. 
b) oxítonas e dissílabas. 
c) paroxítonas e dissílabas. 
d) paroxítonas e monossílabas. 
 

9) Leia o fragmento “- O Prefeito? É tal e qual falam 
dele”. Assinale a alternativa que manteve o 
sentido do fragmento apresentado. 
a) - O Prefeito? É tal e qual é falado por nós. 
b) - O Prefeito? É tal e qual falamos dele. 
c) - O Prefeito? É tal e qual se fala dele. 
d) - O Prefeito? É tal e qual eu falo dele. 
 

10) Observe as sentenças e assinale a alternativa 
correta em relação à ortografia oficial da língua 
portuguesa. 
 
I. - Aonde, ali? Uê, gente: penduraram isso aí... 
 
II. - hoje o leiteiro não veio. 
 
III. - Vai para uns quinze anos. Isto é, não posso 

agarantir com certeza: um pouco mais, um 
pouco menos. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas III está correta. 
d) As sentenças II e III estão corretas. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11) Sabe-se que todo delegado é advogado e que 

alguns escrivães não são advogados. Nessas 
condições, analise as afirmativas abaixo. 
 
I. Pode haver escrivão que é delegado. 
II. Não pode haver advogado que não é delegado. 
III. Pode haver escrivão que não é delegado. 
IV. Pode haver delegado que é escrivão. 
 
Portanto, o total de afirmações corretas é igual a: 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
 

12) A proposição composta “Se Solange faltou ao 
serviço e foi ao médico, então não houve 
desconto no pagamento se, e somente se, 
Solange trouxe atestado e entregou no prazo 
correto”, possui um total de proposição simples 
igual a: 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
 

13) Assinale a alternativas que apresenta uma frase 
que pode representar a simbologia lógica  
p → (~q ↔ r). 
a) se Eduardo compareceu ao serviço militar, 

então não pagou multa se, e somente se, 
aceitou servir por um ano 

b) Eduardo compareceu ao serviço militar ou não 
pagou multa se, e somente se, aceitou servir por 
um ano 

c) se Eduardo compareceu ao serviço militar, 
então não pagou multa, mas aceitou servir por 
um ano 

d) se Eduardo não compareceu ao serviço militar, 
então pagou multa, mas aceitou servir por um 
ano 

 
14) Considerando os conjuntos finitos A = {0,1,2,4,5} 

e B = {3,4,7,9} e analisando as operações entre 
eles descritas abaixo, podemos afirmar que: 
a) a união entre eles possui exatamente 9 elementos 
b) A – B possui exatamente 4 elementos 
c) a intersecção entre eles possui mais de 2 elementos 
d) B – A possui exatamente 8 elementos 
 

15) Cris foi ao banco para retirar um valor em 
dinheiro para pagar uma dívida, porém lembrou 
parcialmente de sua senha do cartão que é 
formada por 4 números. Cris sabe que a senha 
começa por um número par e termina por um 
número ímpar. Nessas condições, o total de 
tentativas possíveis que Cris deve digitar para 
que acerte exatamente a senha do cartão é: 
a)   700 
b) 1400 
c) 2800 
d) 1120 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

16) Com base na planilha do Excel abaixo assinale 
a alternativa que apresenta o resultado da 
fórmula: =((SOMA(B1:B2)+C2)/C1-A1)*A2 
 

 A B C 

1 3 4 5 

2 6 7 9 

 
a) 1 (um)   c)  6 (seis) 
b) 3 (três)   d)  9 (nove) 
 

17) Quanto a temática "Antivírus e Firewall", analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 
I. Os principais antivírus possuem um firewall 

embutido internamente no software.  
II. O firewall atua como uma barreira para impedir 

acessos sem permissão. 
III. Um bom programa antivírus irá detectar os 

principais malwares e eliminá-los. 
 
Quanto às afirmativas: 
a) apenas I e II são tecnicamente verdadeiras 
b) apenas II e III são tecnicamente verdadeiras 
c) apenas I e III são tecnicamente verdadeiras 
d) I, II e III são tecnicamente verdadeiras 
 

18) Leia a frase abaixo referente à Internet: 
 
"Na deep web ______ não conseguem acessar 
todas as informações. E na dark web somente 
consegue ser acessada por meio de navegadores 
especiais como o ______".  
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) as ferramentas de busca / Firefox 
b) os aplicativos da internet / Firefox 
c) os aplicativos da internet / Tor 
d) as ferramentas de busca / Tor 
 

19) Relacione os principais aplicativos do Pacote 
Microsoft Office da coluna da esquerda com a 
respectiva Extensão de Arquivo da coluna da direita: 
(1) PowerPoint (A) .xlsx 
(2) Excel  (B) .accdb 
(3) Word  (C) .docx 
(4) Access  (D) .pptx 
 
a) 1A - 2D - 3C - 4B 
b) 1D - 2A - 3C - 4B 
c) 1D - 2C - 3A - 4B 
d) 1D - 2A - 3B - 4C 
 

20) Atalhos de teclado são teclas ou combinações de 
teclas que fornecem uma maneira alternativa ao 
mouse. Identifique as respectivas teclas de atalhos 
do Windows 10 para a seguinte sequência de ações: 
 
maximizar janela; e 
alternar entre aplicativos abertos.  
 
a) "F11"  e  "Alt + Tab" 
b) "F10"  e  "Alt + Shift" 
c) "F11"  e  "Shift + Tab" 
d) "F10"  e  "Ctrl + Tab" 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) Acerca da duração dos Contratos 

Administrativos e as disposições da Lei nº 
14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e 
Contratos), analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A duração dos contratos regidos por esta Lei será a 

prevista em edital, e deverão ser observadas, no 
momento da contratação e a cada exercício financeiro, 
a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como 
a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 
(um) exercício financeiro. 

(  ) Na contratação que gere receita e no contrato de 
eficiência que gere economia para a Administração, o 
prazo será de até 10 (dez) anos, nos contratos sem 
investimento. 

(  ) O contrato que previr a operação continuada de 
sistemas estruturantes de tecnologia da informação 
poderá ter vigência máxima de 15 (quinze) anos. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

22) Com relação às desapropriações por utilidade 
pública e as disposições legais sobre o 
assunto, analise as afirmativas abaixo. 
I. Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de 

desapropriação, decidir se verificam ou não os casos 
de utilidade pública. 

II. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo 
ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, 
contados da data da expedição do respectivo decreto 
e findos os quais este caducará.  

III. Por envolver interesse público, é vedada a realização 
de arbitragem no procedimento de desapropriação, 
sendo possível a conciliação e mediação.  

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III  
b) I e II apenas 
c) II e III apenas 
d) I apenas 
 

23) No que se refere à utilização de bem público, 
assinale a alternativa que apresenta corretamente 
a definição de autorização de uso de bem público. 
a) É o ato administrativo unilateral, discricionário e 

precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a 
Administração Pública faculta a utilização privativa de 
bem público, para fins de interesse público 

b) É a delegação, a título precário, mediante licitação, 
feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica 
que demonstre capacidade para seu desempenho, 
por sua conta e risco 

c) É o contrato administrativo pelo qual a Administração 
Pública faculta ao particular a utilização privativa de 
bem público, para que a exerça conforme a sua 
destinação 

d) É o ato administrativo unilateral e discricionário, pelo 
qual a Administração consente, a título precário, que o 
particular se utilize de bem público com exclusividade, 
havendo interesse predominantemente privado 

24) Acerca do conceito de Constituição, assinale a 
alternativa que apresenta a definição do sentido 
político de Constituição e seu principal 
expoente. 
a) Constituição é a somatória dos fatores reais do 

poder dentro de uma sociedade. O principal 
expoente é Carl Schmitt 

b) Constituição é o produto de certa decisão 
política, sendo, nesse sentido, a decisão política 
do titular do poder constituinte. O principal 
expoente é Ferdinand Lassalle 

c) Constituição é o produto de certa decisão 
política, sendo, nesse sentido, a decisão política 
do titular do poder constituinte. O principal 
expoente é Carl Schmitt 

d) Constituição é a somatória dos fatores reais do 
poder dentro de uma sociedade. O principal 
expoente é Ferdinand Lassalle 

 
25) Com relação aos métodos de interpretação das 

normas constitucionais, assinale a alternativa 
que apresente correlação com o método 
científico-espiritual. 
a) A Constituição é um sistema aberto de regras e 

princípios. Parte-se de um problema concreto 
para a norma, atribuindo-se à interpretação um 
caráter prático na busca da solução dos 
problemas concretizados 

b) A análise da norma constitucional não se fixa na 
literalidade da norma, mas parte da realidade 
social e dos valores subjacentes do texto da 
Constituição 

c) A Constituição deve ser encarada como uma lei 
e todos os métodos tradicionais de 
hermenêutica deverão ser utilizados na tarefa 
interpretativa 

d) A interpretação dos institutos implementa-se 
mediante comparação nos vários ordenamentos 

 
26) No que concerne aos estudos sobre Poder 

Constituinte, assinale a alternativa que 
apresente corretamente a definição de Poder 
Constituinte Derivado Decorrente. 
a) É aquele que instaura uma nova ordem jurídica, 

rompendo por completo com a ordem jurídica 
precedente 

b) É aquele com a capacidade de modificar a 
Constituição Federal, por meio de um 
procedimento específico, sem que haja uma 
verdadeira revolução 

c) É aquele com a missão de estruturar a 
Constituição dos Estados-Membros ou, em 
momento seguinte, havendo necessidade de 
adequação e reformulação, modificá-la 

d) É a capacidade de auto-organização municipal 
com a elaboração da Lei Orgânica do Município 
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27) A respeito dos recursos no Direito Processual 
do Trabalho, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Cabe recurso ordinário para a instância superior 

das decisões definitivas ou terminativas das Varas 
e Juízos, no prazo de 8 (oito) dias e das decisões 
definitivas ou terminativas dos Tribunais 
Regionais, em processos de sua competência 
originária, no prazo de 8 (oito) dias, quer nos 
dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. 

(  ) O recurso de revista, dotado de efeito suspensivo 
e devolutivo, será interposto perante o Presidente 
do Tribunal Regional do Trabalho, que, por 
decisão fundamentada, poderá recebê-lo ou 
denegá-lo. 

(  ) Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais 
do Trabalho ou por suas Turmas, em execução de 
sentença, inclusive em processo incidente de 
embargos de terceiro, não caberá Recurso de 
Revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal 
de norma da Constituição Federal.    

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

28) A respeito das disposições constitucionais 
sobre o Direito Processual do Trabalho, 
assinale a alternativa que apresenta 
incorretamente uma hipótese de competência 
da Justiça do Trabalho. 
a) Ações que envolvam exercício do direito de greve 
b) Ações de indenização por dano moral ou 

patrimonial, decorrentes da relação de trabalho 
c) Ações sobre representação sindical, entre 

sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores e entre 
sindicatos e empregadores 

d) Ações que disponham sobre crimes contra a 
organização do trabalho 

 
29) No que diz respeito à Comissão de Conciliação 

Prévia no Direito Processual do Trabalho, 
analise as afirmativas abaixo. 
I. É vedada a dispensa dos representantes dos 

empregados membros da Comissão de Conciliação 
Prévia, titulares e suplentes, até um ano após o final 
do mandato, salvo se cometerem falta grave, nos 
termos da lei. 

II. O representante dos empregados desenvolverá seu 
trabalho normal na empresa afastando-se de suas 
atividades apenas quando convocado para atuar 
como conciliador, sendo computado como tempo de 
trabalho efetivo o despendido nessa atividade.   

III. As empresas e os sindicatos podem instituir 
Comissões de Conciliação Prévia, de composição 
paritária, com representante dos empregados e dos 
empregadores, com a atribuição de tentar conciliar 
os conflitos individuais do trabalho. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III  
b) I e II apenas 
c) II e III apenas 
d) I apenas 

30) Com relação ao negócio jurídico e seus vícios e 
defeitos, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a definição de coação. 
a) Engano fático ou falsa noção em relação a uma pessoa, 

ao objeto do negócio ou a um direito, que acomete a 
vontade de uma das partes que celebrou o negócio 
jurídico 

b) Pressão física ou moral exercida sobre o negociante, 
visando obrigá-lo a assumir uma obrigação que não lhe 
interessa 

c) Artifício ardiloso empregado para enganar alguém, com 
intuito de benefício próprio 

d) Quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou 
por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente 
desproporcional ao valor da prestação oposta 

 
31) Em 2018 a Lei nº 13.777/2018 incluiu no Código Civil 

disposições sobre a Multipropriedade (ou time-
sharing). Sobre o assunto, assinale a alternativa que 
apresenta a definição de Multipropriedade. 
a) Regime de condomínio em que cada um dos 

proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma 
fração de tempo, à qual corresponde a faculdade de 
uso e gozo, com exclusividade, da totalidade do imóvel, 
a ser exercida pelos proprietários de forma alternada 

b) É a ocorrência, em terrenos, de partes designadas de 
lotes que são propriedade exclusiva e partes que são 
propriedade comum dos condôminos 

c) É a ocorrência, em edificações, de partes que são 
propriedade exclusiva e partes que são propriedade 
comum dos condôminos 

d) Ocorre quando o proprietário de uma construção-base 
ceder a superfície superior ou inferior de sua construção 
a fim de que o titular da multipropriedade mantenha 
unidade distinta daquela originalmente construída 
sobre o solo 

 
32) Acerca das disposições do Código Civil sobre 

prescrição e decadência, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) A exceção prescreve no mesmo prazo em que a 

pretensão 
b) A renúncia da prescrição pode ser expressa ou 

tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de 
terceiro, depois que a prescrição se consumar 

c) A renúncia da decadência fixada em lei poderá 
ocorrer após sua consumação  

d) Suspensa a prescrição em favor de um dos 
credores solidários, só aproveitam os outros se 
a obrigação for indivisível 

 
33) Com relação ao recurso denominado Agravo 

Interno e as disposições do Código de 
Processo Civil, analise as afirmativas abaixo e 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Quando o agravo interno for declarado manifestamente 

inadmissível ou improcedente em votação unânime, o 
órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará 
o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um 
e cinco por cento do valor atualizado da causa. 

(  ) É permitido ao relator a reprodução dos fundamentos da 
decisão agravada para julgar improcedente o agravo 
interno. 

(  ) Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo 
interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, 
quanto ao processamento, as regras do regimento 
interno do tribunal. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V    c)  F - F - V 
b) V - F - V    d)  V - V - F 
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34) No que diz respeito às disposições do Código 
de Processo Civil sobre competência, assinale 
a alternativa correta. 
a) A ação fundada em direito pessoal ou em direito 

real sobre bens móveis será proposta, em regra, 
no foro de domicílio do autor 

b) Para as ações fundadas em direito real sobre 
imóveis é competente o foro do domicílio do réu 

c) A ação em que o ausente for réu será proposta no 
foro de seu último domicílio, também competente 
para a arrecadação, o inventário, a partilha e o 
cumprimento de disposições testamentárias 

d) É competente o foro de domicílio do autor para as 
causas em que seja autora a União 

 
35) Sobre a Intervenção de Terceiros e as 

disposições do Código de Processo Civil, 
assinale a alternativa correta. 
a) A assistência simples obsta que a parte principal 

reconheça a procedência do pedido, mas não obsta 
que desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se 
funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos 

b) Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá 
assumir a posição de litisconsorte do denunciante e 
acrescentar novos argumentos à petição inicial, 
procedendo-se em seguida à citação do réu 

c) Se o denunciante for vencido na ação principal, a ação 
de denunciação não terá o seu pedido examinado 

d) No caso de chamamento ao processo, a citação 
daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo 
será requerida pelo réu na contestação e deve ser 
promovida no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
ficar sem efeito o chamamento 

 
36) A respeito do aviso prévio e as disposições da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
analise as afirmativas abaixo. 
I. É devido o aviso prévio na despedida indireta.   
II. 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. 

III. O valor das horas extraordinárias habituais não 
integra o aviso prévio indenizado. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III  
b) I e II apenas 
c) II e III apenas 
d) I apenas 
 

37) No que se refere ao direito de férias e as 
disposições da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), assinale a alternativa incorreta. 
a) As férias serão concedidas por ato do empregador, em 

um só período, nos 12 (doze) meses subsequentes à 
data em que o empregado tiver adquirido o direito 

b) É vedado o início das férias no período de dois dias que 
antecede feriado ou dia de repouso semanal 
remunerado 

c) A férias poderão ser usufruídas em até quatro períodos, 
sendo que um deles não poderá ser inferior a dez dias 
corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco 
dias corridos, cada um 

d) A época da concessão das férias será a que melhor 
consulte os interesses do empregador 

38) Acerca da suspensão e interrupção do contrato 
de trabalho e as disposições da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
 
(  ) O afastamento do empregado em virtude das 

exigências do serviço militar, ou de outro 
encargo público, não constituirá motivo para 
alteração ou rescisão do contrato de trabalho 
por parte do empregador. 

 
(  ) O empregado poderá deixar de comparecer ao 

serviço sem prejuízo do salário até 3 (três) dias 
consecutivos em virtude de casamento. 

 
(  ) A suspensão do empregado por mais de 10 

(dez) dias consecutivos importa na rescisão 
injusta do contrato de trabalho. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

39) Acerca das disposições da Lei dos Crimes 
Hediondos (Lei nº 8.072/1990) e as recentes 
alterações, assinale a alternativa que não 
apresenta um crime considerado hediondo. 
a) Falsificação, corrupção, adulteração ou 

alteração de produto destinado a fins 
terapêuticos ou medicinais 

b) Roubo circunstanciado pela restrição de 
liberdade da vítima 

c) Infanticídio 
d) Homicídio qualificado 
 

40) No que se refere aos crimes contra a 
Administração Pública, especialmente com 
relação aos crimes praticados por funcionário 
público contra a Administração em geral, 
assinale a alternativa que apresenta a definição 
de crime de condescendência criminosa. 
a) Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse 

privado perante a administração pública, 
valendo-se da qualidade de funcionário 

b) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, 
ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição 
expressa de lei, para satisfazer interesse ou 
sentimento pessoal 

c) 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 

d) Deixar o funcionário, por indulgência, de 
responsabilizar subordinado que cometeu 
infração no exercício do cargo ou, quando lhe 
falte competência, não levar o fato ao 
conhecimento da autoridade competente 

 


