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PROCURADOR 
 

1. Sobre o aviso prévio, assinale a alternativa incorreta: 
a) A falta do aviso prévio por parte do empregado 

acarretará no desconto do salário correspondente 
ao prazo respectivo. 

b) O valor das horas extraordinárias habituais 
integra o aviso prévio indenizado. 

c) Poderá ser reduzido a duas horas diárias de 

trabalho quando a rescisão é promovida pelo 
empregador. 

d) Não se admite o aviso prévio na despedida 
indireta. 

 

2. Segundo a Consolidação das Leis Trabalhistas, os 

recursos trabalhistas: 
I. O recurso extraordinário para o STF tem apenas 

efeito devolutivo, permitindo a execução 
provisória. 

II. Caberá embargos no TST de decisão não 
unânime das turmas do TST. 

III. O recurso de revista é cabível das decisões 
proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho. 

IV. O agravo de petição se destina a destrancar 
recurso com processamento denegado. 

 

a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas I está correta. 
c) Apenas II e IV estão corretas. 
d) Apenas II está correta. 

 

3. Segundo as alterações trazidas pela EC nº 45, sobre 

a competência da Justiça do Trabalho, é correto 
afirmar que: 
a) Deverá pleitear reclamação na Justiça do 

Trabalho sobre todos os direitos decorrentes da 

relação de trabalho. 
b) Deverá pleitear reclamação na Justiça Comum 

sobre os direitos decorrentes da relação de 
trabalho e na Justiça do Trabalho direitos 
decorrentes da relação de emprego terceirizado e 
habitual. 

c) Deverá pleitear reclamação na Justiça Comum os 

direitos decorrentes da relação de trabalho até 3 

anos após a rescisão do contrato de trabalho. 
d) Deverá pleitear reclamação na Justiça Comum a 

realização de perícia técnica para comprovação 
de falta grave. 

 

4. Complete as lacunas: 
A/O _____ será recolhida/o, de uma só vez, 
__________. 
a) Imposto sindical – semestralmente. 

b) Imposto sindical – mensalmente. 
c) Contribuição sindical – anualmente. 
d) Contribuição sindical – semestralmente. 

 

5. É correto afirmar sobre os Embargos à Execução: 

a) O executado tem o prazo de 8 dias para 

apresentá-lo. 
b) Necessário que o juízo esteja garantido pelo 

devedor. 
c) A garantia do juízo deve ser feita exclusivamente 

por meio do depósito do valor do débito. 
d) Poderá rediscutir o mérito da reclamação em 

sede de embargos à execução. 

6. Em relação ao tempo do crime, o Código Penal 

vigente adotou a Teoria: 
a) Da Ubiquidade.  
b) Da Atividade. 

c) Do Resultado. 
d) Da Proteção. 

 

7. Assinale a alternativa que contém um crime contra o 

patrimônio e um crime contra a fé pública, 
respectivamente: 
a) Peculato, corrupção ativa. 
b) Sequestro, petrechos para falsificação de moeda. 
c) Falsificação, apropriação indébito. 

d) Furto qualificado, moeda falsa. 

 

8. Para os crimes praticados em detrimento do 
patrimônio ou interesse da União, Estados e 

Município a ação penal será: 
a) Privada. 
b) Pública. 
c) Privada incondicionada. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está 

correta. 
 

9. Qual das alternativas não representa uma 
qualificadora do crime de furto previsto no artigo 
155, CP? 

a) Praticado com emprego de chave falsa. 
b) Praticado mediante concurso de duas ou mais 

pessoas. 
c) Praticado com violência à pessoa ou grave 

ameaça. 
d) Praticado com abuso de confiança. 

 

10. João, proprietário de um restaurante recebe a visita 
de um fiscal da Prefeitura de Rio Grande da Serra, 
que constata a inexistência de alvará de 

funcionamento. João é autuado para regularizar a 
situação no prazo de sete dias, sob pena de 
fechamento do restaurante. O fiscal ao retornar 
determina o fechamento. João diz ao fiscal: “Não vou 
cumprir sua ordem, você é mais um idiota charlatão 

a serviço da prefeitura.” João praticou quais crimes: 
a) Desobediência e desacato. 

b) Usurpação e resistência. 
c) Resistência e desacato. 
d) Desobediência e peculato. 

 

11. Complete as lacunas abaixo: 

A ____ é o ato unilateral pela qual o ____ 
exclui da sucessão ______necessário mediante 
testamento em uma das causas previstas em 
lei. 
 

a) Deserção – testador – herdeiro 
b) Substituição de herdeiro – procurador – colateral 

c) Deserdação – meeiro – sucessor 
d) Deserdação – testador – herdeiro. 
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12. Com relação a Lei de Introdução ao Código Civil, 

assinale a alternativa incorreta: 
a) É aplicável a toda ordenação jurídica. 

b) Elenca o costume acima da analogia e 
equiparado a lei. 

c) As normas nascem com a promulgação, mas só 
começam a vigorar com sua publicação no Diário 
Oficial. 

d) Dispõe que a analogia, costume e princípios 
gerais do direito são instrumentos para suprir 

lacunas. 
 

13. Quanto aos direito da personalidade: 

a) São intransmissíveis, indisponíveis e 
irrenunciáveis. 

b) São absolutos, limitados e impenhoráveis. 

c) O Código Civil prevê a penhorabilidade do direito 
a personalidade e da imagem. 

d) O Código Civil não respalda o direito a 
integridade moral. 

 

14. Leia as afirmações abaixo; 
I. Somente se verifica o direito de representação na 

linha reta descendente, nunca na ascendente. 
II. A representação é restrita à sucessão legítima. 
III. A representação se aplica na sucessão 

testamentária. 
IV. O quinhão do representado será partido entre os 

representantes da linha reta ascendente. 
 

a) Apenas I é correta. 
b) Apenas I e III são corretas. 
c) Apenas II e IV são corretas. 
d) Apenas I e II são corretas. 

 

15. Assinale a alternativa incorreta sobre a Lei de 

Introdução ao Código Civil: 
a) Ninguém poderá deixar de cumprir a lei, 

alegando que não a conhece. 
b) Quando a lei for omissa, o juiz decidirá a causa 

de acordo com os tratados internacionais não 
ratificados pelo Brasil e com a analogia. 

c) As correções do texto de lei já em vigor, 
considera-se lei nova. 

d) Na aplicação da lei o juiz atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum. 
 

16. Leia as afirmações: 
I. O pedido mediato é o de direito material 

elaborado em face do réu, objetivando a entrega 

do direito objetivo violado. 
II. Terceiros podem pleitear em juízo, em nome 

próprio, na defesa de direito alheio, 
III. O não acolhimento do pedido do autor está ligado 

ao mérito da demanda e sua consequente 
improcedência da ação. 

IV. Faltando qualquer das condições da ação, ocorre 

a extinção do processo sem julgamento do 
mérito. 

Pode-se dizer que: 
a) Apenas I é correta. 
b) Apenas II é correta. 
c) Apenas III é correta. 
d) Todas são corretas. 

 
 

17. Judite interpôs Recurso Extraordinário, tendo o 

Excelentíssimo Relator proferido decisão não 
admitindo-o. Nesse caso, caberá a parte: 

a) Interpor Agravo Retido dirigido ao STF. 
b) Interpor Agravo de Instrumento dirigido ao 

Tribunal de origem no prazo de 10 dias para o 
STF. 

c) Interpor Recurso Especial não dependendo de 
pagamento de custas no prazo de 15 dias. 

d) Interpor Recurso Adesivo dirigido ao Tribunal de 

Origem para o STJ. 
 

18. É correto afirmar sobre a Ação Rescisória: 

a) Pode ser ajuizada pelo Ministério Público contra 
sentença meramente homologatória transitada 
em julgada no prazo de 1 (um) ano. 

b) O prazo para ajuizamento é de 30 (trinta) dias do 
transito em julgado. 

c) Deverá o autor na petição inicial cumular o 
pedido de rescisão, e se for o caso, o de novo 

julgamento da causa. 
d) O autor deve depositar a importância de 20% 

sobre o valor da causa, a título de multa. 
 

19. São causas que geram a extinção do processo sem 

julgamento do mérito: 
a) Perempção, litispendência e prescrição. 
b) Decadência e prescrição. 
c) Quando o juiz indeferir a petição inicial. 
d) Quando não apresentada a contestação. 

 

20. Sobre a execução contra a Fazenda Pública: 
a) Deverá ser fundada somente em face de título 

extrajudicial. 
b) Os bens públicos são impenhoráveis, mas podem 

sofrer expropriação de bens. 
c) Os precatórios serão pagos em ordem 

cronológica, sob pena de sequestro de quantia 
necessária para satisfação do débito. 

d) A Fazenda Pública é citada para pagamento sob 

pena de penhora e oposição de Embargos em 5 
(cinco) dias. 

 

21. Diante das afirmações: 

I. Ocorrerá o chamamento ao processo do devedor 
da ação em que o fiador for réu. 

II. Ocorrerá denunciação da lide quando aquele que 
estiver obrigado por lei ou contrato é denunciado 
a assegurar a obrigação. 

III. Cabe ao juiz decidir separadamente a ação e a 

oposição. 
IV. A assistência somente é cabível no primeiro grau 

de jurisdição. 
 

a) Apenas I é correta. 
b) Apenas II é correta. 
c) Apenas I e II são corretas. 

d) Todas são corretas. 
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22. No que se refere à contribuição de melhoria, é 

correto afirmar que: 
a) É somente cobrada pelo Estado ante a 

necessidade de custear obras públicas. 
b) Tem como fato gerador a calamidade pública. 
c) Deverá ser publicada lei prévia com a 

determinação da parcela do custo da obra de 
contribuição de melhoria. 

d) Tem como fato gerador o exercício regular do 
poder de polícia. 

 

23. Ricardo dirigindo em alta velocidade colidiu em um 
acidente de trânsito com uma estátua em uma praça 

do Município de Rio Grande da Serra. Após dois 
meses do acidente, é notificado pela Prefeitura 
Municipal através de lançamento de ofício, cobrando-

lhe uma taxa de conservação. Pergunta-se, a 
Prefeitura ao notificá-lo agiu corretamente? 
a) Sim, para reparar os custos para manutenção da 

estátua através da taxa. 

b) Não, o tributo correto a ser cobrado é o 
empréstimo compulsório. 

c) Sim, poderá Ricardo optar pelo abatimento do 
valor cobrado e desde que seja pago em 30 dias 
no IPTU anual. 

d) Não, a cobrança é inadequada uma vez que a 
obrigação tributária é diversa da obrigação de 

indenizar. 
 

24. Diante de ausência de disposição expressa, aplica-se 

a legislação tributária utilizando a seguinte ordem 
sucessivamente: 
a) Equidade, analogia, costumes, tratados 

internacionais. 
b) Analogia, princípios gerais do direito, costumes, 

equidade. 
c) Equidade, analogia, princípios gerais do direito 

público, princípios gerais do direito privado. 
d) Analogia, princípios gerais do direito tributário, 

princípios gerais do direito público, equidade. 
 

25. Sobre a modalidade de lançamento por 

homologação: 
a) O IPI poderá ser pago antecipadamente, sem 

prévio exame da autoridade tributaria, ficando a 

declaração sujeita a confirmação posterior da 
autoridade administrativa. 

b) Com relação ao IPTU, a autoridade obtém 
informações e realiza o lançamento. 

c) De iniciativa da autoridade tributária sem prévia 
colaboração do sujeito passivo. 

d) É efetuado quando se comprove que o sujeito 
passivo agiu com fraude. 

 

26. Sobre o Poder Executivo: 
a) O representante desempenha poderes 

semelhantes aos de uma autoridade judicial, 

como nos casos das Comissões Parlamentares de 
Inquérito. 

b) O acesso à carreira de integrante do Poder 
Executivo ocorre, em geral, por concurso público. 

c) É representado por apenas um individuo, na 
pessoa do Presidente, Governador ou Prefeito. 

d) Está estruturado na esfera federal e estadual. 

 
 

27. Segundo o artigo 5º, inciso II da Constituição Federal 

que declara que “ninguém será obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 

lei”. Estamos diante de qual princípio constitucional: 
a) Moralidade. 
b) Legalidade. 
c) Publicidade. 
d) Eficiência. 

 

28. Leia as afirmações e assinale a alternativa correta: 

I. O Distrito Federal é competente para legislar 
concorrentemente com a União e os Estados 
sobre a proteção à infância e à juventude. 

II. É vedada a criação de Tribunais de Contas 
Municipais. 

III. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à 

União são bens do Estado. 
IV. Compete à União decretar o estado de sítio, 

através do Presidente da República. 
 

a) Apenas a afirmação I está correta. 
b) Apenas as afirmações II, III estão corretas. 
c) Apenas a afirmação II está correta. 
d) Todas as afirmações estão corretas. 

 

29. Sobre os direitos da Família, da Criança, do 

Adolescente, do Jovem e do Idoso, previstos na 
Constituição Federal, leia as afirmações e assinale a 
alternativa correta: 

I. Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida 

a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. 
II. São penalmente inimputáveis, os menores de 

vinte e um anos. 
III. Os filhos havidos por adoção terão os mesmos 

direitos e qualificações dos filhos havidos na 
relação do casamento. 

IV. O casamento é civil e gratuita sua celebração. 

 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 

 

30. Sobre a ação popular, assinale a alternativa 

incorreta: 

a) São considerados nulos os atos de operação 
bancária realizado com desobediência as normas 

legais. 
b) Deverão ingressar em juízo somente aqueles que 

provarem a emissão de título eleitoral ou 
documento correspondente. 

c) A ação popular obedecerá ao procedimento 
ordinário previsto no Código de Processo Civil. 

d) A ação popular prescreve em 10 (dez) anos. 

 

31. As penas disciplinares aplicáveis, como decorrência 
do poder disciplinar são: 

a) Repressão, multa, suspensão. 
b) Demissão, rescisão, exoneração temporária do 

cargo. 
c) Afastamento temporário, multa, advertência 

verbal. 
d) Suspensão, notificação, multa. 

 

 






 

RGS 01/2010 – Procurador – 25/07 – Tarde  Página 4 

32. Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 37, § 

4º, os atos de improbidade administrativa: 
a) Resultam na suspensão dos direitos políticos. 

b) Resultam na aplicação de advertência verbal ao 
funcionário público. 

c) Resultam na disponibilidade dos bens. 
d) Resultam na suspensão temporária da função 

pública. 
 

33. Segundo a Lei nº 8.429/92 (Improbidade 

Administrativa), sobre o procedimento administrativo 
em caso de prática de ato de improbidade 
administrativa, assinale a alternativa incorreta: 

a) Poderá ser instaurado por qualquer pessoa física 
ou jurídica. 

b) O representante pode formular sua denúncia ou 

representação diretamente ao Ministério Público. 
c) Deve ser observado o direito do acusado ao 

contraditório e a ampla defesa. 
d) O Ministério Público não poderá designar 

representantes para acompanhar todo o 
procedimento administrativo instaurado. 

 

34. A licitação, como sendo um procedimento 

administrativo em busca da proposta mais vantajosa, 
tem como modalidade o Pregão que é utilizado para: 
a) Aquisição de bens e serviços comuns. 
b) Escolha de trabalho técnico, científico ou 

artístico. 
c) Venda de bens móveis ou de produtos 

legalmente penhorados. 
d) Alienação de bens imóveis cuja aquisição haja 

derivado de procedimento judicial. 
 

35. Considerando as recentes alterações do CPC no 

tocante a possibilidade de atribuição do efeito 
suspensivo à Impugnação, com relação aos 
requisitos para sua atribuição: 

I. A existência de iminente perigo de dano 
irreparável ou de incerta reparação. 

II. A obrigatoriedade de caução idônea. 
III. O recolhimento de custas e o efetivo bloqueio 

judicial com transferência para conta do Juízo. 
IV. Iminente possibilidade de levantamento do valor 

depositado. 

 
a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são corretas. 
c) Apenas I, II e III são corretas. 
d) Apenas I, II e IV são corretas. 

 

36. Marque a alternativa em que todas as palavras se 

completam corretamente com a letra em parênteses: 
a) Qu_sito – pass_ata – emp_cilho – irr_quieto. (e) 
b) Bau_ita – en_imento – guei_a – me_erico. (x) 
c) Vare_ista – falan_e – ferru_em – me_era. (g) 
d) P_lenta – eng_lir – us_fruto – mág_a. (o) 

 

37. A alternativa em que todas as palavras são femininas 

é: 

a) Alface, telefonema, dinamite, trema. 
b) Cataplasma, libido, cura, cal. 
c) Edema, derme, omoplata, bílis. 
d) Aguardente, cútis, vítima, formicida. 

 

38. No Zoológico, encontrei desde beija-flor até 

peixe-boi. Passando para o plural a frase temos: 
a) Nos Zoológicos, encontramos desde beijas-flores 

até peixes-boi. 
b) Nos Zoológicos, encontramos desde beija-flores 

até peixes-boi. 
c) Nos Zoológicos, encontramos desde beijas-flores 

até peixe-bois. 
d) Nos Zoológicos, encontramos desde beija-flores 

até peixe-bois. 

 

39. Observe as assertivas abaixo: 
I. Este granulado é para ___ fazer o bolo de 

chocolate. 
II. Para ____, isso foi armação. 
III. Nem um nem outro adolescente ___ 

revistado.  
A alternativa em que as lacunas se completam, 
correta e respectivamente, é: 
a) Mim, mim, serão. 

b) Eu, mim, será. 
c) Eu, eu, serão. 
d) Mim, mim, será. 

 

40. Passando a frase Nós vendemos todos os dias dez 

carros, no mínimo para o futuro do pretérito do 
modo indicativo, o verbo destacado assume, 
respectivamente, a seguinte forma:  
a) Venderemos. 
b) Vendamos. 

c) Vendêramos. 
d) Venderíamos. 

 

41. O sujeito é determinado em: 

a) Existem motivos para despedi-lo. 
b) Durante a passeata, roubaram minha carteira. 
c) Nada me convencerá. 
d) Vimos muitas cidades bonitas na França. 

 

42. Indique a alternativa em que há erro na grafia do 

vocábulo destacado: 
a) Estou indo à academia todas as manhãs, 

sobretudo porque quero emagrecer. 
b) Ele lavou meu carro de mau grado. 

c) Vamos todos comemorar, afora você. 
d) Discutíamos a cerca da sua dívida. 

 

43. Churchill (Reino Unido), Roosevelt (Estados Unidos 

da América) e Stalin (União Soviética) reuniram-se 
na Conferência de Yalta em fevereiro de 1945. Nesta 
reunião foram discutidas questões políticas e 
militares referentes: 
a) Ao fim da Revolução Francesa. 
b) Ao fim da II Guerra Mundial. 

c) Aos ataques nucleares ao Japão. 
d) À queda do Império Turco-Otomano. 
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44. Em 1994 foi criada a Convenção da ONU de Combate 

à Desertificação, com o objetivo de estabelecer 
políticas de combate ao problema. Indique a 

alternativa que contém uma ação eficaz de combate 
à desertificação: 
a) Corte de árvores em ambientes sujeitos à erosão 

e à formação de voçorocas. 
b) Plantio de árvores e manejo adequado das 

espécies vegetais. 
c) Plantio de espécies exógenas em ambientes de 

frágil interação biológica. 
d) Recomposição vegetal a partir de planos de 

manejo incompatíveis com a sustentabilidade.    
 

45. Na região Nordeste do Brasil, o predomínio de bacias 

hidrográficas intermitentes impossibilita um grande 

aproveitamento de seus recursos hidrelétricos. Entre 
a bacia fluvial e sua usina hidrelétrica 
correspondente, está correta a relação:  
a) Bacia do São Francisco / Usina de Xingó.   

b) Bacia do São Francisco / Usina de Tucuruí.  
c) Bacia do Tocantins / Usina de Ilha Solteira.  
d) Bacia do Tocantins / Usina de Balbina.  

 

46. Um número real é tal que a sua quarta potência é 

igual a 5 somando com o quádruplo do seu 
quadrado. Determine esse número. 
a)       . 
b)       . 

c)         . 

d)       . 
 

47. Entre os candidatos a um concurso para operadores 
de máquinas pesadas, 28 são treinados na operação 

de tratores de esteira, 16 são treinados na operação 
de escavadeiras de grande porte, enquanto que 12 
são treinados em ambas as atividades. Sabendo que 
cada candidato é treinado em pelo menos uma das 
máquinas citadas, o número total de candidatos ao 
concurso é igual a: 

a) 29. 
b) 32. 
c) 27. 
d) 31. 

 

48. Sabe-se que enchendo 84 garrafas, cada uma com 

capacidade de 0,80 ℓ, é possível engarrafar todo o 
líquido de um reservatório. Se o volume de cada 
garrafa fosse 896 cm³, o número de garrafas 
utilizadas seria, aproximadamente: 

a) 75. 
b) 700. 
c) 70. 
d) 750. 

 

49. Do total de processos que recebeu certo dia, um 

técnico arquivou 6% no período da manhã e 6% do 
número restante à tarde. Desses processos, os que 
não foram arquivados correspondem a: 

a) 84,64%. 

b) 86,45%. 
c) 88,36%. 
d) 80,48%. 

 
 
 

50. Se 4 homens embrulham 88 ovos de páscoa em 20 

minutos e 3 mulheres embrulham 150 ovos de 
páscoa em 25 minutos, quantos ovos de páscoa são 

embrulhados por 3 homens e 2 mulheres em 30 
minutos? 
a) 119. 
b) 219. 
c) 230. 
d) 188. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 







