
1 
 

Cargo: Procurador Jurídico I  
 
Língua Portuguesa 
 
Leia fragmentos de “Morte e Vida Severina “de João Cabral de Melo Neto abaixo e responda às questões: 
 
MORTE E VIDA SEVERINA  
(AUTO DE NATAL PERNAMBUCANO) 
 

 
PRIMEIRO FRAGMENTO 
 
O RETIRANTE EXPLICA AO LEITOR QUEM É E A QUE 
VAI 
(...) 
 
— O meu nome é Severino, 
como não tenho outro de pia. 
(...) 
 
Somos muitos Severinos 
iguais em tudo na vida: 
na mesma cabeça grande 
que a custo é que se equilibra, 
no mesmo ventre crescido 
sobre as mesmas pernas finas, 
e iguais também porque o sangue 
que usamos tem pouca tinta. 
E se somos Severinos 
iguais em tudo na vida, 
morremos de morte igual, 
mesma morte severina: 
que é a morte de que se morre 
de velhice antes dos trinta, 
de emboscada antes dos vinte, 
de fome um pouco por dia 
(de fraqueza e de doença 
é que a morte severina 
ataca em qualquer idade, 
e até gente não nascida). 
Somos muitos Severinos 
iguais em tudo e na sina: 
a de abrandar estas pedras 
suando-se muito em cima, 
a de tentar despertar 
terra sempre mais extinta, 
a de querer arrancar 
algum roçado da cinza. 
Mas, para que me conheçam 
melhor Vossas Senhorias 
e melhor possam seguir 
a história de minha vida, 
passo a ser o Severino 
que em vossa presença emigra. 
(...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEGUNDO FRAGMENTO 
 
— Seu José, mestre carpina, 
que habita este lamaçal, 
sabes me dizer se o rio 
a esta altura dá vau? 
sabe me dizer se é funda 
esta água grossa e carnal? 
— Severino, retirante, 
jamais o cruzei a nado; 
quando a maré está cheia 
vejo passar muitos barcos, 
barcaças, alvarengas, 
muitas de grande calado. 
— Seu José, mestre carpina, 
para cobrir corpo de homem 
não é preciso muito água: 
basta que chega ao abdome, 
basta que tenha fundura 
igual à de sua fome. 
(...) 
— Severino, retirante, 
o meu amigo é bem moço; 
sei que a miséria é mar largo, 
não é como qualquer poço: 
mas sei que para cruzá-la 
vale bem qualquer esforço. 
— Seu José, mestre carpina, 
e quando é fundo o perau? 
quando a força que morreu 
nem tem onde se enterrar, 
por que ao puxão das águas 
não é melhor se entregar? 
— Severino, retirante, 
o mar de nossa conversa 
precisa ser combatido, 
sempre, de qualquer maneira, 
porque senão ele alaga 
e devasta a terra inteira. 
— Seu José, mestre carpina, 
e em que nos faz diferença 
que como frieira se alastre, 
ou como rio na cheia, 
se acabamos naufragados 
num braço do mar miséria? 
— Severino, retirante, 
muita diferença faz 
entre lutar com as mãos 
e abandoná-las para trás, 
porque ao menos esse mar 
não pode adiantar-se mais. 
(...) 
— Seu José, mestre carpina, 
que diferença faria 
se em vez de continuar 
tomasse a melhor saída: 
a de saltar, numa noite, 
fora da ponte e da vida? 
(...) 
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01. De acordo com os fragmentos acima uma vida e uma morte Severina refere-se: 
a) Vida miserável que busca o sustento a cada dia em péssimas condições. Morte de tanto trabalhar, de doença ou vítima da 

violência. 
b) Vida confortável que busca o sustento a cada dia em condições favoráveis. Morte de tanto trabalhar, de plena saúde ou vítima da 

fortuna. 
c) Vida miserável que busca o sustento a cada dia em condições favoráveis. Morte de tanto trabalhar, de plena saúde ou vítima da 

miséria. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
02. Severino e o mestre Carpina possui visões diferentes a respeito da vida no segundo fragmento. Identifique a alternativa incorreta: 
a) O retirante está desesperançado por ver tanta desgraça e acha que é melhor morrer do que viver desse jeito. O mestre Carpina, 

por outro lado acha que é preciso resistir, enfrentar as dificuldades, se não para superá-las, ao menos para impedir que 
aumentem. 

b) O retirante acha que é preciso resistir, enfrentar as dificuldades, se não para superá-las, ao menos para impedir que aumentem. O 
mestre Carpina está desesperançado por ver tanta desgraça e acha que é melhor morrer do que viver desse jeito. 

c) Tanto o retirante como o mestre Carpina acham que é preciso resistirem, enfrentarem as dificuldades, se não para superá-las, ao 
menos para impedirem que aumentem. 

d) Tanto o retirante como o mestre Carpina estão desesperançados por verem tanta desgraça e acham que é melhor morrerem do 
que viverem desse jeito. 

 
03. O poema tem o subtítulo de “Auto de Natal Pernambucano”. Assinale a alternativa correta que corresponde ao sentido deste 
subtítulo: 
I) O nascimento da criança representa o renascer da esperança - guarda semelhanças com história do nascimento se Jesus. 
II) O pai do menino chama-se José e é mestre carpinteiro ( carpina). 
III) O poema celebra o nascimento de um menino pobre que traz esperança de um futuro melhor.  
IV) Percebe-se como essa forma do teatro medieval é recontextualizada em função de uma visão não crítica sobre as condições de 
vida do sertão nordestino em meio às secas. 
a) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas.  
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.   
 
04. “Há décadas Furnas volta sua atenção também para a preservação do meio ambiente”. 
A regência que se estabelece entre o substantivo atenção e seu complemento refere-se a: 
a) Regência Verbal.  
b) Regência Transitiva Direta.  
c) Regência Nominal. 
d) Regência Objetiva Direta. 
 
 Leia os fragmentos das estrofes do poeta Cruz e Sousa e responda às questões: 
 
 
Texto 1 
 
Grinaldas e véus brancos, véus de neve, 
véus e grinaldas purificadores, 
vão as Flores carnais, as alvas Flores 
do Sentimento delicado e leve. 
(...) 
 
SOUSA, João da Cruz e. Primeira comunhão. Broqueis. 
Belo Horizonte: Edições HG, 2002.p.38. (Fragmento) 
 
Texto 2 
 
(...) 
E as ânsias e os desejos infinitos 
vão com os arcanjos formulando ritos 
da Eternidade que nos Astros canta...” 
 
SOUSA, João da Cruz e. Siderações. Broqueis. 
Belo Horizonte: Edições HG, 2002.p. 14.( Fragmento) 
 
05. Identifique a alternativa correta em relação ao adjetivo brancos no texto 1 concordar com o substantivo: 
a) neve- no feminino singular  
b) véus- no masculino plural 
c) flores- no feminino plural 
d) grinaldas- no feminino plural 
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06. “Mas não se sabe se a variação no nível de CO2 causa mudança no clima ou se é apenas efeito dessa mudança.” 
O verbo da primeira oração está na voz: 
a) Passiva 
b) Ativa 
c) Reflexiva 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas 

 
07. ”É possível que o aquecimento global reduza.” 
Classifique a oração acima:  
a) Oração Subordinada Substantiva Predicativa. 
b) Oração Subordinada Substantiva Apositiva. 
c) Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal. 
d) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva. 
 
Leia o poema Lampejo e responda às questões:  
 
O Lampejo 
 
O poema não voa de asa-delta 
não mora na Barra 
não frequenta o Maksoud. 
Pra falar a verdade, o poema não voa: 
anda a pé 
e acaba de ser expulso da fazenda Itupu 
pela polícia. 
 
Come mal dorme mal cheira a suor, 
parece demais com o povo: 
é assaltante? 
é posseiro? 
é vagabundo? 
frequentemente o detêm para averiguações 
às vezes o espancam 
às vezes o matam 
às vezes o resgatam 
da merda 
por um dia 
e o fazem sorrir diante das câmeras da TV 
de banho tomado. 
 
O poema se vende 
se corrompe 
confia no governo 
desconfia 
de repente se zanga 
e quebra trezentos ônibus nas ruas de Salvador. 
 
O poema é confuso 
mas tem o rosto da história brasileira: 
tisnado de sol 
cavado de aflições 
e no fundo do olhar, no mais fundo, 
detrás de todo o amargor, 
guarda um lampejo 
um diamante 
duro como um homem 
e é isso que obriga o exército a se manter de prontidão. 

Ferreira Gullar 
 

08. A estrofe em que há um período composto por coordenação, no qual o sentido da segunda oração é introduzida por uma conjunção 
coordenativa e que expressa uma ideia contrária à anterior refere-se: 
a) Toda a terceira estrofe é composta por esse período. 
b) Toda a segunda estrofe é composta por esse período. 
c) Toda a quarta estrofe é composta por esse período. 
d) Toda a primeira estrofe é composta por esse período. 
 
09. Percebe-se que a função do poeta pode diferir de acordo com a sua criação poética. Tendo em vista o conteúdo a função que 
apresenta o poema de Gullar corresponde: 
I) Problemas sociais 
II) Instrumento de denúncia  
III) Autor comprometido 
IV) Autor sem comprometimento com os problemas sociais. 



4 
 

a) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.  
c) Apenas as alternativas II e IV estão corretas.  
d) Apenas a alternativa IV está correta. 
 
Leia o poema a seguir e responda as questões propostas.  
 
A procura 
 
Andei pelos caminhos da vida. 
Caminhei pelas ruas do destino- 
procurando meu signo. 
 
Bati na porta da Fortuna, 
mandou dizer que não estava. 
 
Bati na porta da Fama, 
falou que não podia atender. 
 
Procurei a casa da Felicidade, 
a vizinha da frente me informou que 
ela tinha se mudado sem deixar novo endereço. 
 
Procurei a morada da Fortaleza 
Ela me fez entrar: 
 
deu-me veste nova, perfumou meus cabelos... 
fez-me beber de vinho. 
Acertei o meu caminho 
 
Cora Coralina 
 
10. No poema, há palavras que substitui os substantivos que estão personificados, evitando-se a repetição. Os vocábulos e seus 
respectivos substantivos são: 
a) Ela – Felicidade/ ela – Fortaleza 
b) Eu – porta/ eu - procurei 
c) Ela – entrar/ ela – veste nova 
d) Eu – caminho/ eu – vida 
 
11. No poema de Cora Coralina, ocorre o emprego da palavra me em vários versos.  
Assinale a alternativa correta no verso em que me tem valor possessivo e pode ser substituído por meus: 
a) Em “fez-me beber de seu vinho” 
b) Em “ela me fez entrar: deu-me veste nova”  
c) Em “a vizinha da frente me informou”  
d) Em “perfumou-me os cabelos” 
 
Leia o texto e responda às questões 
 

Onça-pintada e muito mais 
 
Dos animais que todo mundo quer ver na Amazônia, a onça-pintada é o mais cobiçado. É também o mais difícil de ser avistado- mesmo 
porque ela foge da presença humana. Em Manaus o Centro de Instrução de Guerra na Selva mantém um zoológico na Estrada da 
Ponta Negra, onde as onças são vistas do alto de uma passarela. E tem mais: macacos, jacarés, cotias, pássaros de belas plumagens, 
cobras, entre 285 animais de 56 espécies da família local. 
 

Veja, São Paul, p. 69, dez. 2008. Especial O Melhor do Brasil. 
 
12. A Amazônia é uma das regiões do mundo em que há maior diversidade na fauna e na flora.  
Assinale a alternativa correta que retrata o objetivo dessa nota jornalística: 
a) Divulgar as belezas da fauna e da flora Amazônica para evitar a extinção. 
b) Divulgar as belezas da Fauna Amazônica para incentivar o turismo na região. 
c) Divulgar a beleza da Flora Amazônica para atrair grandes empresários. 
d) Divulgar a beleza da Fauna Amazônica para incentivar a venda para outros países. 
 
13. Assinale a alternativa correta em que todos os substantivos compostos estão no plural: 
a) Sem- terra, bem-me-quer, botas-fora, saca-rolhas 
b) Sem- terras, bem-me-queres, botas-fora, saca-rolhas 
c) Sem- terra, bem-me-queres, bota-fora, saca-rolhas 
d) Sem- terras, bem-me-queres, bota-fora, saca-rolhas 
 
14. Identifique a alternativa correta em que todos os substantivos apresentam a vogal tônica aberta no plural: 
a) Esforço, poço, rogos, imposto, corpos 
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b) Esforços, poços, rogos, impostos, corpos 
c) Esforço, poços, rogo, impostos, corpo  
d) Esforços, poços, rogos, imposto, corpo 
 
15. Assinale a alternativa correta em que os substantivos cujo plural não se faz com a terminação ãos : 
a) Capitão, escrivão, cirurgião, tecelão 
b) Pagão, afegão, sótão, corrimão 
c) Cidadão, acórdão, órfão, temporão 
d) Órfão, sótão, corrimão, cidadão 
 
16. Classifique os substantivos jacarés, cotias e cobras quanto ao gênero: 
a) Substantivos coletivos 
b) Substantivos epicenos  
c) Substantivos sobrecomuns 
d) Substantivos comuns de dois gêneros 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Dentre os critérios de classificação das Constituições, a Constituição Federal de 1.988 é assim considerada: 
a) Promulgada, sintética, superrígida e nominalista; 
b) Escrita, flexível, normativa e preceitual; 
c) Formal, Constituição Revolucionária, balanço e analítica; 
d) Rígida, garantia, eclética e social. 
 
18. A respeito do Capítulo VII, Do Título III, da Constituição Federal (Da Administração Pública), assinale a afirmativa falsa: 
a) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim 

como aos estrangeiros, na forma da lei; 
b) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados, mas não acumulados, para fim de concessão de 

acréscimos posteriores; 
c) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e 

títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira; 
d) A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os 

demais setores administrativos na forma da lei. 
 
19. A respeito do Capítulo VII, Do Título III, da Constituição Federal (Da Administração Pública), assinale a afirmativa correta:  
a) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e Executivo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Judiciário; 
b) É permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço 

público; 
c) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia 

mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. 
d) A proibição de acumular cargos estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades 

de economia mista e suas subsidiárias, exceto sociedades controladas indiretamente, pelo Poder Público. 
 
20. O controle prévio de Constitucionalidade é realizado: 
a) Pelo Executivo e Judiciário; 
b) Pelo Legislativo e Judiciário; 
c) Pelo Judiciário, somente; 
d) Pelo Legislativo, Executivo e Judiciário. 
 
21. De acordo com o inciso IV, do artigo 29, da Constituição Federal, para a composição das Câmaras Municipais será observado o 
limite máximo de: 
a) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 25.000(vinte e cinco mil) habitantes; 
b) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de 25.000 (vinte e cinco mil) habitantes e de até 30 (trinta mil) habitantes; 
c) 17 (dezessete) Vereadores, nos Municípios de mais de 80.000 (oitenta mil) habitantes e de até 120.000 (cento e vinte mil) habitantes; 
d) 23 (vinte e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 300.000 (trezentos mil) habitantes e de até 550 (quinhentos e cinqüenta mil) 

habitantes. 
 
22. Assinale a alternativa falsa: 
a) São estáveis após 3 (três) anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de 

concurso público; 
b) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, 

reconduzido ao cargo de origem, com direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com 
remuneração proporcional ao tempo de serviço; 

c) Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao 
tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo; 

d) Como condição para aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa 
finalidade. 

 
23. A respeito do processamento e julgamento das licitações públicas, de acordo com o art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, é 
INCORRETA a adoção dos seguintes procedimentos: 
a) Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, e sua apreciação; 
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b) Retenção dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, ainda que não tenha havido 
recurso ou após sua denegação; 

c) Abertura dos envelopes contendo a proposta dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de 
recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos; 

d) Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes no edital. 
 
24. Assinale a Alternativa Falsa. É dispensável a licitação: 
a) Para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado 

pela crítica especializada ou pela opinião pública. 
b) Para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas 

esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão; 
c) Para aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes 

às finalidades do órgão ou entidade. 
d) Para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da Administração e de edições técnicas oficiais, bem como 

para prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que integrem a 
Administração Pública, criados para esse fim específico. 

 
25. De acordo com o artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93, é correto afirmar: 
a) será de 05 (cinco) dias, o prazo para interposição de recurso em qualquer modalidade de licitação, nos casos de habilitação ou 

inabilitação do licitante e do julgamento das propostas; 
b) será de 15 (quinze) dias úteis, em se tratando de pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou Secretário 

Estadual ou Municipal, conforme o caso, na hipótese do § 4º do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 
c) Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias. 
d) será de 2 (dois) dias úteis, o prazo de interposição de recurso nos casos de habilitação, inabilitação e julgamento de propostas dos 

licitantes em licitação efetuada na modalidade  de carta convite. 
 
26. A respeito das disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2.002 (Pregão), assinale a alternativa correta. 
a) A equipe de apoio do pregoeiro será integrada somente por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração, 

preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento. 
b) É permitida a exigência de garantia de proposta. 
c) Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF e sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, assegurado aos demais 
licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes. 

d) O acolhimento de recurso importará a invalidação de todos os atos, ainda que suscetíveis de aproveitamento. 
 
27. Nos termos do art. 17, § 7º da Lei Federal nº 8.429/1.992 (Improbidade Administrativa), estando a inicial em devida forma, o juiz 
mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com 
documentos e justificações , dentro do prazo de: 
a) 10 dias; 
b) 30 dias; 
c) 15 dias; 
d) 60 dias. 
 
28. De acordo com o Decreto Lei nº 3.365/1.941, a desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente 
dentro de: 
a) 180 (cento e oitenta dias) contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará. 
b) 02 (dois) anos contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará. 
c) 01 (um) ano contado da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará. 
d) 05 (cinco) anos contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará. 
 
29. Assinale a alternativa incorreta, sobre as disposições da Lei Federal nº 4.717/1.965 (Ação Popular). 
a) A prova de cidadania para ingresso em juízo será feita com o título eleitoral ou com documento que a ele corresponda. 
b) É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular. 
c) Caso decorridos 60 (sessenta) dias de publicação da sentença condenatória de segunda instância, sem que o autor ou terceiro 

promova a respectiva execução, o representante do Ministério Público a promoverá nos 60 (sessenta) dias seguintes, sob pena de 
falta grave. 

d) A sentença que, apreciando o fundamento de direito do pedido, julgar a lide manifestamente temerária, condenará o autor ao 
pagamento do décuplo das custas. 

 
30. Assinale a alternativa incorreta: 
a) A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios no caso de investimento público de caráter urgente e 

de relevante interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal. 
b) as limitações constitucionais ao poder de tributar serão reguladas somente pela Constituição Federal. 
c) é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios. 
d) compete aos Municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso II, da 

Constituição Federal. 
 
31. De acordo com o art. 158, da Constituição Federal, pertencem aos municípios: 
a) cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na 

fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. 
b) Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis 

nele situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 4º, inciso III. 
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c) Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados 
em seus territórios. 

d) Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 

 
32. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará, sucessivamente, na 
ordem indicada: 
a) A equidade, os princípios gerais de direito tributário; os princípios gerais de direito público; a analogia. 
b) A analogia, os princípios gerais de direito público, equidade; os princípios gerais de direito privado. 
c) Os princípios gerais de direito tributário; a analogia, a equidade; os princípios gerais de direito público. 
d) A analogia, os princípios gerais de direito tributário; os princípios gerais de direito público; a equidade. 
 
33. A respeito do fato gerador, é correto afirmar que: 
a) fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato 

que se assemelhe à obrigação principal. 
b) considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos, tratando-se da situação de fato, desde o momento em que esteja 

definitivamente constituída, nos termos de direito aplicado. 
c) a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência 

do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem 
estabelecidos em lei ordinária. 

d) a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se dos efeitos dos fatos ainda não ocorridos. 
 
34. De acordo com o art. 483 da CLT, não constituem motivo para o empregado considerar rescindido o contrato e pleitear a devida 
indenização quando: 
a) Forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato; 
b) Quando o empregador ou seus prepostos ofenderem-no verbalmente; 
c) Quando o empregador reduzir o seu trabalho sendo este por peça ou tarefa de forma a afetar sensivelmente a importância dos 

salários; 
d) Quando correr perigo manifesto de mal considerável. 
 
35. Nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição Federal, os Secretários Municipais são remunerados exclusivamente por subsídio fixado 
em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie 
remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI da Constituição Federal. Assim, a eles fica vedada a 
concessão de: 
a) Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. 
b) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 
c) Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. 
d) Nenhuma das anteriores. 
 
36. Assinale a alternativa correta: 
a) a duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 08 (oito) horas diárias, ainda que 

fixado expressamente outro limite. 
b) considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 20 (vinte) horas semanais. 
c) o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, não será 

computado na jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o 
empregador fornecer a condução. 

d) do acordo ou do contrato coletivo de trabalho deverá constar, obrigatoriamente, a importância da remuneração da hora suplementar, 
que será, pelo menos, 20% (vinte por cento) superior à de hora normal. 

 
37. Assinale a alternativa correta: 
a) O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo seu prédio, urbano ou rural, mas não pode constranger o 

seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos 
ou arruinados; 

b) O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, 
constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário; 

c) O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio, e que se não encontrar 
na posse de outrem, poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, três anos depois, à propriedade do Estado ou à do Distrito 
Federal, se se achar nas respectivas circunscrições; 

d) É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de meio metro do terreno vizinho. 
 
38. Assinale a alternativa correta: 
a) Purga- se a mora por parte do devedor, oferecendo este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta; 
b) Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial, somente. 
c) Nos contratos de adesão, não são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da 

natureza do negócio. 
d) Podem ser comprados, desde que em hasta pública, pelos servidores públicos em geral, os bens ou direitos da pessoa jurídica a que 

servirem, ou que estejam sob sua administração direta ou indireta. 
 
39. O prazo para a Fazenda Pública apresentar contra-razões ao Recurso de Apelação interposto pelo particular vencido é de: 
a) 60 (sessenta) dias; 
b) 30 (trinta) dias; 
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c) 15 (quinze) dias; 
d) 10 (dez) dias. 
 
40. Assinale a alternativa correta: 
a) Sujeita- se ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas 

autarquias, fundações de direito público e sociedades de economia mista; 
b) Findos a instrução e os debates orais, o juiz proferirá sentença na própria audiência ou no prazo de 15 (quinze) dias; 
c) O processo civil começa e se desenvolve por iniciativa das partes. 
d) Reputa-se autor do documento particular aquele que, mandando compô-lo, não o firmou, porque, conforme a experiência comum, 

não se costuma assinar, como livros comerciais e assentos domésticos. 
 




