
Prefeitura MuniciPal de rosana

ConCurso PúbliCo

001. Prova objetiva

AdvogAdo

 � Você recebeu sua folha de respostas, este caderno 
contendo 80 questões objetivas e um caderno da prova 
prático-profissional.

 � Confira seu nome e número de inscrição impressos na 
capa deste caderno.

 � Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele 
está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja 
algum problema, informe ao fiscal da sala.

 � Redija o texto definitivo com caneta de tinta azul ou preta, 
no caderno da prova prático-profissional. Os rascunhos 
não serão considerados na correção. A ilegibilidade da 
letra acarretará prejuízo à nota do candidato.

 � Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta 
que você considera correta.

 � Responda a todas as questões.
 � Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no 
verso desta página, a letra correspondente à alternativa 
que você escolheu.

 � Transcreva para a folha de respostas, com caneta de 
tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha 
intermediária de respostas.

 � A duração das provas objetiva e prático-profissional é de 
5 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da 
folha de respostas e do texto definitivo.

 � Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio 
após transcorridos 75% do tempo de duração das provas.

 � Ao sair, você entregará ao fiscal o caderno da prova 
prático-profissional, a folha de respostas e este caderno, 
podendo destacar esta capa para futura conferência com 
o gabarito a ser divulgado.

 � Até que você saia do prédio, todas as proibições e 
orientações continuam válidas.

AguArde A ordem do fisCAl PArA Abrir este CAderno de questões.

14.10.2012
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ConheCimentos Gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 04.

Países que têm contas a acertar com ditaduras que se desfazem, 
ou com inimigos derrotados em guerra, têm à sua escolha dois, e 
só dois, caminhos. Ou julgam e punem imediatamente os conde-
nados por crimes cometidos durante a ditadura ou a guerra – e, 
tendo feito isso, encerram o assunto de uma vez por todas. Ou, 
então, não agem na hora, por não terem a força indispensável 
para punir, ou porque preferem deixar as decisões para depois – e, 
nesse caso, não acertam as contas nunca mais. O Brasil de hoje, 
com sua Comissão Nacional da Verdade, imagina que pode des-
cobrir uma terceira via. Ao fim da ditadura militar, nada foi fei-
to pelos novos governantes para julgar delitos cometidos pelo 
regime – dentro do entendimento de que a melhor solução era 
adotar uma anistia mútua. Era, também, a única solução possível 
na vida real, levando-se em conta que os militares tinham saído 
do governo, mas não tinham saído do Brasil. Desde então, para 
efeitos práticos, a coisa toda acabou no arquivo morto. Agora, 
quarenta anos depois dos fatos que se deseja esclarecer, montou-
-se essa comissão para consertar o que nunca foi consertado.

(J. R. Guzzo, Quarenta anos depois. Veja 04.07.2012)

01. Assinale a alternativa que encerra esse texto com a frase 
coerente com o ponto de vista expresso pelo autor sobre o 
trabalho da Comissão da Verdade.

(A) Não faz sentido.

(B) Parece bastante razoável.

(C) Finalmente se fará justiça.

(D) A história sempre se reescreve.

(E) Cedo ou tarde, a verdade aparece.

02. Observe o sentido da palavra destacada na frase – Desde 
então, para efeitos práticos, a coisa toda acabou no arquivo 
morto – e assinale a alternativa em que tal palavra é empre-
gada com o mesmo significado.

(A) Quando ele crescer, aí então compreenderá nossa atitude.

(B) Presencia os conflitos familiares e então fica assim, em 
choque.

(C) Se a pessoa quer colaborar, então não surge conflito.

(D) Continue preparando seus relatórios como fazia então, 
quando trabalhava no setor de compras.

(E) Então, o que se pode dizer desse projeto?

03. A frase – por não terem a força indispensável para punir – 
expressa, em relação à que a antecede, a noção de

(A) consequência, enquanto a antecedente expressa sua 
causa.

(B) causa, enquanto a antecedente expressa seu efeito.

(C) meio, enquanto a antecedente expressa sua finalidade.

(D) modo, enquanto a antecedente expressa sua razão.

(E) explicação, enquanto a antecedente expressa seu meio.

04. Na passagem – nesse caso, não acertam as contas nunca mais – a 
expressão destacada faz referência à situação em que

(A) há reação imediata de prestação de conta dos países 
com os inimigos vencidos em guerra ou com as ditadu-
ras vencidas.

(B) deveria ocorrer a punição exemplar que compete dar 
aos crimes cometidos pelas ditaduras.

(C) existe recusa de alguns países a enfrentar os ditadores, 
por medo de represálias.

(D) há dúvidas sobre a atitude a tomar em relação aos men-
tores das ditaduras ou fomentadores de guerras.

(E) falta ação julgadora e punitiva dos crimes tão logo ter-
minem as guerras ou caiam as ditaduras.

05. Assinale a alternativa que apresenta pontuação e concordân-
cia verbal e nominal de acordo com a norma culta.

(A) Uma vez derrotados os inimigos, governos de nação 
vencedora só possui mesmo, dois caminhos a seguir.

(B) Se as decisões do dirigente são adiadas, resta a impres-
são de que há hesitação e medo em sua atitude.

(C) Só existe dois caminhos para os países mais alertas, 
que, pretendem acertar contas com seus inimigos.

(D) Todos aqueles que um dia foram condenados por seus 
crimes, fica sujeito a cumprir pena.

(E) Fez-se esforços para promover um “acerto de contas”, 
que afinal, demorou anos para acontecerem.
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08. Assinale a alternativa que substitui o trecho destacado na 
frase – Embora a menina não tivesse dado mostras de no 
futuro vir a ser vagabunda de rua – sem alterar-lhe o sentido.

(A) Contanto que a menina não tenha dado mostras.

(B) Se a menina tivesse dado mostras.

(C) Logo a menina tinha dado mostras.

(D) Apesar de a menina não ter dado mostras.

(E) Entretanto a menina tinha dado mostras.

09. Observe o sentido atribuído às circunstâncias em destaque, 
nas seguintes passagens:

I. lhe haviam morrido os pais de febres ruins – causa.
II. ficavam nas ruas de cigarro aceso – modo.

III. fora para Maceió com a tia beata – companhia.
IV. dava-lhe sempre com os nós dos dedos na cabeça – ins-

trumento.

O sentido atribuído às circunstâncias está correto nos itens

(A) I e II, apenas.

(B) I e III, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) I, III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

10. Observe a palavra destacada na frase – no sertão de Alagoas, 
lá onde o diabo perdera as botas – e assinale a alternativa 
em que seu emprego com preposição está de acordo com a 
norma culta de regência.

(A) Assim que nos informarem aonde estão, iremos ao en-
contro deles.

(B) Aonde podemos encontrar o responsável pelo setor?

(C) Não se sabe ainda aonde foram levados os documentos 
do cliente.

(D) O lugar aonde pretendem instalar a empresa precisa de 
obras de infraestrutura.

(E) Pergunto-me aonde podemos acomodar o grupo de au-
ditores.

Para responder à questão de número 06, considere os quadrinhos.

MAS... O QUE VOCÊ ESTÁ
FAZENDO AÍ COM A

TELEVISÃO DESLIGADA?

ESTOU PENSANDO!
QUERIA TER UMA CHANCE

DE PODER PENSAR
NA FRENTE DA TELEVISÃO!

(Quino, Toda Mafalda)

06. À vista da situação exposta nos quadrinhos, é correto dedu-
zir que, do ponto de vista da personagem Mafalda,
(A) ver televisão é uma maneira de perder o exercício da 

própria capacidade de julgamento.
(B) o conteúdo que se vê na televisão é pouco pertinente, 

desde que seja possível refletir sobre ele.
(C) as novidades trazidas pela televisão levam o indivíduo a 

pensar seriamente na realidade que o cerca.
(D) as inovações tecnológicas sobrepujam o livre arbítrio 

do homem e o impedem de pensar.
(E) é possível abrir mão do senso crítico, sem perder de vis-

ta a qualidade dos conteúdos veiculados pela televisão.

Leia o texto para responder às questões de números 07 a 10.

Nascera inteiramente raquítica, herança do sertão – os maus 
antecedentes de que falei. Com dois anos de idade lhe haviam 
morrido os pais de febres ruins no sertão de Alagoas, lá onde o 
diabo perdera as botas. Muito depois fora para Maceió com a tia 
beata, única parenta sua no mundo. Uma outra vez se lembrava 
de coisa esquecida. Por exemplo a tia lhe dando cascudos no alto 
da cabeça porque o cocoruto de uma cabeça devia ser, imaginava 
a tia, um ponto vital. Dava-lhe sempre com os nós dos dedos 
na cabeça de ossos fracos por falta de cálcio. Batia mas não era 
somente porque ao bater gozava de grande prazer sensual – a tia 
que não se casara por nojo – é que também considerava de dever 
seu evitar que a menina viesse um dia a ser uma dessas moças 
que em Maceió ficavam nas ruas de cigarro aceso esperando ho-
mem. Embora a menina não tivesse dado mostras de no futuro 
vir a ser vagabunda de rua.

(Clarice Lispector, A hora da estrela)

07. Observe o pronome destacado na passagem – Com dois anos 
de idade lhe haviam morrido os pais – e assinale a alternati-
va em que ele está empregado com o mesmo sentido.
(A) Os colegas não lhe dedicavam muita atenção.
(B) Acreditava que lhe dariam um cargo de grande impor-

tância.
(C) Alimentava-lhe a vaidade saber que ia assumir a chefia.
(D) Informou-lhe a necessidade de prestar concurso para 

assumir o cargo.
(E) Voltaram-lhe as costas justamente quando ela mais pre-

cisava de ajuda.
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13. Quanto à Intervenção nos Municípios, dispõe a Constituição 
Federal que:

(A) a União pode intervir em todos os municípios brasi-
leiros, enquanto os Estados Federados podem apenas 
intervir nos municípios localizados em seus territórios.

(B) a União pode apenas intervir nos municípios localiza-
dos em Territórios Federais, enquanto os Estados Fede-
rados podem apenas intervir nos municípios localizados 
em seus territórios.

(C) a União pode apenas intervir nos municípios localiza-
dos em Territórios Federais, enquanto os Estados Fede-
rados podem intervir nos municípios localizados ou não 
em seus territórios.

(D) a União pode apenas intervir nos Estados Federados e nos 
Territórios Federais, enquanto estes últimos podem inter-
vir nos municípios localizados em seus limites territoriais.

(E) caso os Estados Federados deixem de intervir em seus 
municípios, nos casos previstos na Constituição, a 
União poderá fazê-lo.

14. A Constituição da República poderá ser emendada, mediante 
proposta

(A) de um quinto, no mínimo, dos membros da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal.

(B) do Presidente da República.

(C) de pelo menos metade das Assembleias Legislativas  
das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma 
delas, pela maioria absoluta de seus membros.

(D) de um por cento do eleitorado nacional, distribuído  
pelo menos por cinco Estados, com não menos de três 
décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

(E) do Presidente do Supremo Tribunal Federal.

15. Em face da disciplina constitucional sobre o tema Política 
Urbana, assinale a alternativa correta.

(A) O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obri-
gatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, 
é o instrumento básico da política de desenvolvimento 
e de expansão urbana.

(B) Aquele que possuir como sua área urbana de até duzen-
tos metros quadrados, por dez anos, ininterruptamente e 
sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua 
família, adquirir-lhe-á o domínio.

(C) O plano de expansão, aprovado pela Câmara Munici-
pal, obrigatório para cidades com mais de cinquenta mil 
habitantes, é o instrumento básico da política de desen-
volvimento urbano.

(D) Aquele que possuir como sua área urbana de até trezen-
tos metros quadrados, por dez anos, ininterruptamente e 
sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua 
família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano.

(E) O plano de desenvolvimento sustentável, aprovado pela 
Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais 
de cem mil habitantes, é o instrumento básico da polí-
tica de expansão urbana.

ConheCimentos espeCífiCos

Direito ConstituCionaL

11. A respeito dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, 
assinale a alternativa correta.

(A) É assegurado o direito de resposta, igual ao agravo, ou 
indenização por dano moral ou à imagem.

(B) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo 
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante o dia e à noite, por determinação 
judicial.

(C) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada 
a de caráter paramilitar, salvo mediante autorização  
judicial.

(D) A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação 
por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse 
social, mediante justa e prévia indenização em títulos 
da dívida pública, ressalvados os casos previstos na 
Constituição.

(E) Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta 
de norma regulamentadora torne inviável o exercício 
dos direitos e liberdades constitucionais e das prerro-
gativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cida-
dania.

12. Sobre os Direitos Políticos, é correto afirmar que

(A) o referendo é a consulta, feita ao povo, para deliberar 
sobre uma questão política ou institucional, antes de sua 
elaboração legislativa.

(B) o plebiscito consiste na sujeição, à concordância do 
povo, de projetos de leis já discutidos e aprovados por 
seus representantes.

(C) a iniciativa popular é a possibilidade de os próprios 
cidadãos deflagrarem o processo de elaboração de lei, 
atendidos determinados requisitos previstos na Consti-
tuição.

(D) o voto direto é o direito subjetivo público que tem o 
cida dão de eleger ou de ser eleito, sem qualquer restri-
ção em razão de sua condição econômica, sexo ou grau 
de escolaridade.

(E) o sufrágio é a inscrição ou registro do indivíduo nos  
órgãos competentes da Justiça Eleitoral, com conse-
quente emissão de título de eleitor.
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19. Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis,  
assinale a alternativa correta.

(A) O servidor, compulsoriamente aposentado aos setenta 
anos de idade, receberá proventos proporcionais ao 
tempo de serviço.

(B) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em  
comissão, declarado em lei de livre nomeação e exo-
neração, aplica-se o regime previdenciário estatutário.

(C) Como condição para a aquisição da estabilidade, é  
facultada, à Administração Pública, a avaliação espe-
cial de desempenho por comissão instituída para essa 
finalidade.

(D) Uma das formas de perda do cargo público pelo ser-
vidor é a decisão da autoridade competente, mediante 
processo administrativo em que lhe seja assegurada  
ampla defesa.

(E) Excepcionalmente, a lei poderá estabelecer critérios 
para a contagem de tempo de contribuição fictício.

20. São legitimados para propor a ação direta de inconstitucio-
nalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:

(A) o Presidente e o Vice-Presidente da República.

(B) o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
e o Advogado-Geral da União.

(C) a Mesa do Senado Federal e o Governador de Estado ou 
do Distrito Federal.

(D) a Mesa da Câmara dos Deputados, de Assembleia 
Legis lativa ou de Câmara Municipal.

(E) partido político de âmbito nacional e confederação  
sindical ou entidade de classe com representação no 
Congresso Nacional.

16. Constituição da República, artigo 29: “O Município reger-
-se-á por                      , votada em                      , com 
o interstício mínimo de                      , e aprovada por 
                     dos membros da Câmara Municipal, que 
a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 
Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os  
seguintes preceitos...”. 

Assinale a alternativa que preenche correta e respectiva-
mente as lacunas.

(A) lei complementar … dois turnos … dez dias … maioria 
absoluta

(B) lei orgânica … único turno … vinte dias … três quintos

(C) lei complementar … dois turnos … dez dias … maioria 
relativa

(D) lei orgânica … dois turnos … dez dias … dois terços

(E) lei orgânica … único turno … vinte dias … maioria  
absoluta

17. O instrumento constitucional apropriado para anular ato  
lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente 
e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 
sucumbência, denomina-se

(A) Direito de Petição.

(B) Habeas Data.

(C) Mandado de Segurança.

(D) Direito de Representação.

(E) Ação Popular.

18. Quanto à Educação, dispõe a Constituição da República que

(A) os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fun-
damental e na educação infantil.

(B) a União atuará prioritariamente no ensino fundamental 
e médio.

(C) a educação básica pública atenderá exclusivamente ao 
ensino regular.

(D) o acesso ao ensino obrigatório e gratuito não é direito 
público subjetivo.

(E) as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas 
não podem receber recursos públicos.
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24. Poder de Polícia:
I. poderá ser exercido pela Prefeitura Municipal na apreen-

são de mercadorias impróprias para o consumo, durante 
a fiscalização de bares e restaurantes;

II. compreende o ato de polícia como administrativo e, 
como tal, poderá ser vinculado ou discricionário;

III. apresenta como exemplos que decorrem de sua aplica-
ção, a imposição de alguma restrição a servidor público 
(Ex.: trabalhar de uniforme) ou a concessionário de ser-
viço público (colocar determinados dizeres nos ônibus);

IV. alicerçado na supremacia do interesse público, possui a 
coercibilidade como um de seus atributos.

Está correto o contido em

(A) I, II e III, apenas.

(B) I, II e IV, apenas.

(C) II e IV, apenas.

(D) I e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

25. O ato administrativo da Prefeitura Municipal poderá ser

(A) revogado pela Administração, com efeito ex tunc.

(B) anulado pelo Judiciário, com efeito ex nunc.

(C) anulado pelo Judiciário, não produzindo qualquer efeito.

(D) revogado pela Administração, com efeito ex nunc.

(E) revogado pelo Judiciário, com efeito ex nunc.

26. A licitação:
I. na alienação de bens imóveis da Administração Pública, 

depende de autorização legislativa, avaliação prévia, 
sendo dispensada quando se tratar de dação em paga-
mento;

II. na alienação de bens imóveis da Administração Pública, 
depende de autorização legislativa, avaliação prévia, 
sendo dispensada quando se tratar de venda a outro  
órgão ou entidade da administração pública, de qualquer 
esfera de governo;

III. na alienação de bens imóveis da Administração Pública, 
depende de autorização legislativa, avaliação prévia, 
sendo imprescindível, em qualquer situação, da moda-
lidade de concorrência;

IV. na alienação de bens imóveis da Administração Pública, 
depende de avaliação prévia, mas não de autorização 
legislativa, sendo esta sempre implementada na moda-
lidade de concorrência.

Considerando essas assertivas, pode-se afirmar que está cor-
reto apenas o contido em

(A) II e III.

(B) I e II.

(C) II e IV.

(D) II, III e IV.

(E) I e IV.

Direito aDministrativo

21. O controle externo da atividade administrativa:

(A) a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

(B) poderá ser instituído inovadoramente, por meio de lei, 
sem qualquer previsão constitucional.

(C) refere-se a matéria que não possui previsão constitucio-
nal, alicerçada apenas em Lei Complementar.

(D) é aquele executado com exclusividade pelo Poder  
Judiciário.

(E) abrange inclusive a análise do mérito do ato administra-
tivo pelo Poder Judiciário ou pelo Ministério Público.

22. Na administração indireta,

(A) universidade pública é autarquia especial, que goza de 
autonomia didático-científica e administrativa.

(B) empresa pública é entidade dotada de personalidade 
jurídica de direito público, com patrimônio próprio e 
capital exclusivo do Estado.

(C) sociedade de economia mista é entidade dotada de per-
sonalidade jurídica de direito privado, criada por lei ou 
decreto, para a exploração de atividade econômica.

(D) fundação pública é uma pessoa jurídica de direito  
pú blico, instituída por ato legislativo, de interesse cole-
tivo, mantida por recursos privados.

(E) agência reguladora é uma sociedade de economia mista 
criada para o desempenho de funções normativas.

23. Com relação aos atributos do ato administrativo,

(A) presunção de legitimidade é a qualidade que dá ensejo 
à Administração Pública de, direta e imediatamente, 
executar o ato.

(B) autoexecutoriedade é a qualidade que certos atos pos-
suem de obrigar o administrador público a manter a per-
manente adequação entre os meios e os fins.

(C) imperatividade é a qualidade que certos atos possuem 
para constituir situações de observância obrigatória em 
relação aos seus destinatários, independentemente de 
concordância ou aquiescência.

(D) imperatividade é a qualidade do ato que impele o des-
tinatário à obediência das obrigações por ele impostas, 
sem necessidade de qualquer apoio judicial.

(E) presunção de legitimidade é a qualidade que certos 
atos possuem e que norteia a atuação do administrador  
público conforme os valores da coletividade.
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27. Com relação ao contrato administrativo, assinale a alterna-
tiva correta.

(A) Não poderá possuir previsão de cláusulas exorbitantes.

(B) Sua publicação deve ocorrer no prazo máximo de ses-
senta dias contados da data de assinatura.

(C) Deve ser celebrado com prazo máximo de vigência de 
5 anos.

(D) A nulidade exonera a Administração do dever de inde-
nizar o contratado, inclusive por prejuízos regularmente 
comprovados.

(E) As cláusulas econômico-financeiras e monetárias não 
poderão ser alteradas sem prévia concordância do con-
tratado.

28. Assinale a alternativa correta.

(A) Bens públicos de uso especial são aqueles destituídos 
de qualquer destinação, prontos para serem utilizados 
ou alienados ou, ainda, que podem ter seu uso trespas-
sado a quem por eles se interesse.

(B) Autorização de uso de bem público depende de con-
trato administrativo sujeito à prévia licitação, para uso 
remunerado ou gratuito pelo particular ou outra pessoa 
jurídica de direito público.

(C) Concessão de uso de bem público trata-se do ato admi-
nistrativo e discricionário da Administração, precário e 
negocial, que faculta ao particular a utilização do bem 
no interesse de ambos.

(D) Permissão de uso de bem público decorre de ato admi-
nistrativo, discricionário, precário, pelo qual a Admi-
nistração consente que o particular utilize o bem.

(E) Bens dominicais são as coisas móveis ou imóveis per-
tencentes ao Poder Público, usáveis, sem formalidade, 
por qualquer do povo.

29. Com relação à desapropriação, assinale a alternativa correta.

(A) É competência comum da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios, legislar sobre o assunto.

(B) Não é necessária prévia autorização do Presidente  
da República para desapropriação, pelos Estados, de 
empresa de energia elétrica.

(C) A desapropriação por utilidade pública deverá efetivar-
-se dentro de dois anos, contados da data da expedição 
do respectivo decreto e findos os quais este caducará.

(D) A desapropriação indireta (também denominada “apos-
samento administrativo” ou “desapropriação extraordi-
nária”) é uma de prática lícita da Administração Pública 
alicerçada no Estado de Direito.

(E) Na indenização por desapropriação incluem-se honorá-
rios do advogado do expropriado.

30. Na Responsabilidade Civil do Estado,

(A) a teoria do risco administrativo, prevista na Constituição 
Federal, abrange apenas as pessoas jurídicas que inte-
gram a administração direta.

(B) a Constituição Federal consigna a teoria do risco admi-
nistrativo ou responsabilidade civil subjetiva.

(C) não caberá ação regressiva se o agente público não agiu 
com dolo ou culpa.

(D) a Constituição Federal consigna a teoria do risco inte-
gral ou responsabilidade civil objetiva.

(E) a indenização da vítima de ação danosa somente poderá 
ocorrer por meio de procedimento judicial, em razão da 
indisponibilidade do interesse público.

Direito CiviL

31. Uma Lei Federal foi publicada no Diário Oficial da União 
em 14 de março de 2011, sendo omissa em seu texto sobre 
o início de sua vigência. Em 16 de março de 2012, sobreveio 
a edição de uma nova Lei Federal, vigendo na data de sua 
publicação e tratando inteiramente do assunto relativo àquela 
primeira, sem, contudo, constar observação de revogação da 
primeira norma em seu corpo.

Com base nessas informações e na Lei de Introdução as  
Normas do Direito Brasileiro (LINDB), assinale a alterna-
tiva correta.

(A) Não houve vacatio legis para as duas leis e ocorreu  
ab-rogação expressa da primeira norma.

(B) Aplica-se o vacatio legis da Lei de LINDB de quarenta 
e cinco dias para ambas as normas, pois a Lei não pode 
viger na data de sua publicação, pois trata-se de revoga-
ção tácita supletiva corrigenda.

(C) Nesse caso, aplicou-se, supletivamente, o prazo de  
vacatio legis previsto na LINDB somente à primeira 
norma, cuja vigência terminou no dia 16/03, tendo em 
vista ab-rogação tácita da segunda lei.

(D) Pode-se dizer que a primeira norma teve a aplicação de 
vacatio legis quando de seu surgimento e que sofreu 
uma derrogação tácita de seu conteúdo em virtude da 
promulgação da segunda.

(E) A primeira lei é válida, e a segunda não vige por falta 
de vacatio legis.
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34. “A” domiciliado em Curitiba, é proprietário de um sítio em 
Londrina, onde mantém o caseiro “B”. Dado que “A” arren-
dou parte desse sítio a “C”, que plantou, no local arrendado, 
1 alqueire de cana, podemos afirmar que:

(A) “A” é possuidor indireto, com jus possessionis; “B” 
é possuidor direto; “C” é possuidor ilegítimo, mas de 
boa-fé.

(B) “A” é possuidor direto, com jus possidendi; “B” é  
possuidor indireto; “C” é possuidor legítimo, com posse 
justa.

(C) “A” é possuidor indireto, com jus possidendi; “B” tem 
fâmulos da posse; “C” é possuidor direto de boa-fé.

(D) “A” é possuidor indireto, com jus possessionis; “B” é 
detentor; “C” é possuidor precário de boa-fé.

(E) “A” é proprietário, “B” é possuidor e “C” possui mera 
detenção.

35. “Naquela mesma sociedade e época tivemos a protagoniza-
ção por Ulpiano dos preceitos do Jus Naturale, que influen-
ciaram todo o direito, e, particularmente, as ideias de Res-
ponsabilidade Civil, quais sejam: “Suum cuique tribuere”, 
“Honeste vivere” e “Alterum non Laedere” (também chamado 
de “Neminen Laedere”) que significam as máximas “dar 
a cada um o que é seu”; “viver honestamente” e não lesar 
outrem”, respectivamente” (CABEZÓN, Ricardo de Moraes. 
Os Direitos do Torcedor. Uma abordagem do alcance e  
extensão da Responsabilidade Civil aplicada ao Estatuto do 
Torcedor. São Paulo, Memória Jurídica, 2003. p. 75.).

Com base no texto colacionado e nos conhecimentos adqui-
ridos, leia as premissas a seguir.

I. No âmbito dos ilícitos civis, as culpas não se compen-
sam, pois acabamos notando mútuas lesões que devem 
ser apuradas isoladamente.

II. Atualmente a teoria do risco subjetivou a responsabili-
dade civil, ampliando hipóteses de sua incidência.

III. Os ilícitos civis podem vir a existir independentemente 
de sua tipificação na legislação criminal.

IV. Caso fortuito, legítima defesa e estrito cumprimento do 
dever legal são hipóteses que atenuam ou excluem o  
dever de indenizar na esfera civil.

V. Basta identificar ação ou omissão do agente e nexo  
causal para que surja uma hipótese de reparação civil de 
natureza subjetiva.

Está correto apenas o contido em

(A) I, II e V.

(B) III e IV.

(C) IV.

(D) III.

(E) I, III e IV.

32. Considere as proposições a seguir.

I. O inadimplemento absoluto que decorre da inutilidade 
da prestação ao credor implica a resolução do contrato.

II. A purga da mora do credor exige a sujeição do solvens 
aos efeitos da mora até a data do efetivo pagamento.

III. Os juros da mora se contam desde a citação tanto nas 
obrigações negociais como nas obrigações decorrentes 
de ato ilícito.

IV. O atraso no pagamento de um aluguel com vencimento 
em todo dia 15 é um exemplo típico de mora ex re.

V. As características da Consignação em Pagamento quanto 
aos seus efeitos são de direito material, mas quanto à sua 
forma são de Direito Processual.

Está correto apenas o contido em

(A) I, IV e V.

(B) II e IV.

(C) V.

(D) III e IV.

(E) I, II, III e V.

33. Leia e interprete o julgado descrito a seguir.

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FATO SUPER-
VENIENTE. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO CONTRATO. 
PLANO CRUZADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. Celebrado 
o contrato de promessa de compra e venda, com prestações 
dife ridas, sem cláusula de correção monetária, durante o tempo 
de vigência do Plano Cruzado, quando se esperava debelada a 
inflação, a superveniente desvalorização da moeda justifica a 
revisão do contrato, cuja base objetiva ficou substancialmente 
alterada, para atualizar as prestações de modo a refletir a infla-
ção acontecida depois da celebração do negócio. Precedente. 
Recurso conhecido e provido. (STJ. Quarta Turma; Acórdão 
RESP 135151/RJ – (97/0039327-5); Relator Ministro Ruy  
Rosado de Aguiar).

Assinale a alternativa que exprima a teoria adotada pelo 
Egrégio Superior Tribunal de Justiça para a proferição desse 
julgado.

(A) rebus sic stantibus.

(B) exceptio non rite adimpleti contractus.

(C) act of God.

(D) supressio.

(E) prescrição.
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Direito Do ConsumiDor

36. Assinale a alternativa correta acerca da responsabilida-
de civil do fornecedor de produtos segundo a redação da  
Lei n.º 8.078/90.

(A) Caso fortuito interno é elencado como excludente em 
caso de defeito no produto.

(B) O produto pode vir a ser considerado defeituoso pelo 
fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no 
mercado.

(C) O importador responde, independentemente da exis-
tência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos decorrentes de projeto do 
produto. 

(D) O comerciante é responsável objetivamente por infor-
mações insuficientes ou inadequadas sobre a utilização 
e riscos do produto.

(E) A responsabilidade do fornecedor decorrente da comer-
cialização de produtos será sempre auferida com a  
demonstração de culpa.

37. Analise as proposições a seguir.

I. São impróprios os serviços que se mostrem inadequados 
para os fins que razoavelmente deles se esperam.

II. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade 
por inadequação dos produtos e serviços não o exime de 
responsabilidade.

III. Sendo o dano causado por componente ou peça incorpo-
rada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários 
seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou 
a incorporação.

IV. A reexecução dos serviços viciados qualitativamente  
poderá ser confiada a terceiros devidamente capaci-
tados, por conta e risco do fornecedor.

Está correto o contido em

(A) I, II, III e IV.

(B) I, II e III, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) I e III, apenas.

(E) I, apenas.

38. Assinale a alternativa correta.

(A) Obsta a decadência a reclamação comprovadamente 
formulada pelo consumidor perante o fornecedor de 
produtos e serviços em até 90 dias da notificação sem 
resposta, se se tratar de produtos duráveis.

(B) Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-
-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

(C) A instauração de inquérito civil, até seu encerramento, 
suspende o prazo prescricional para reclamação de  
vício no serviço.

(D) Em caso de fato do produto ou do serviço, inicia a 
contagem do prazo decadencial de 05 anos a partir do  
conhecimento do dano e de sua autoria.

(E) Diante de vício quantitativo de produto não durável, o 
consumidor terá 45 dias para exigir a sua indenização 
pelos prejuízos sofridos.

39. Via de regra, a troca de uma calça de sarja e de um cinto 
adquiridos em uma loja, segundo o CDC:

(A) é um dever do fornecedor, mesmo que seja em virtude 
do consumidor não estar satisfeito com a cor de o pro-
duto que recebeu de presente.

(B) trata de opção do consumidor em caso de o produto não 
ter servido.

(C) é alternativa imediata do consumidor a ser arguida tão 
logo constate a presença de vício qualitativo, mesmo 
quando a substituição da parte eventualmente viciada 
pelo fornecedor não gere qualquer depreciação ou com-
prometimento da utilidade dos produtos.

(D) via de regra é faculdade do fornecedor realizá-la ou não, 
exceto a existência de um vicio quantitativo ou diante  
da hipótese de reparo de vício qualitativo em que se  
possa comprometer a qualidade ou as características dos 
produtos.

(E) é garantia consumerista consagrada na legislação a 
ser exigida imediatamente pelo consumidor em toda e 
qualquer relação de consumo, cabendo inclusive a pos-
sibilidade de desfazimento do negócio com a restituição 
monetariamente atualizada dos gastos efetuados junto 
ao fornecedor.

40. O instituto do Arrependimento Eficaz:

(A) uma vez arguido pelo consumidor nos moldes previstos 
pelo CDC, permite a devolução dos valores eventual-
mente pagos, a qualquer título, seja na compra de pro-
dutos ou contratação de serviços.

(B) decorre da vulnerabilidade do consumidor permitindo 
uma reflexão após a realização da compra de qualquer 
produto ou contratação de qualquer serviço na sociedade 
de consumo.

(C) fundamenta-se no direito de troca de produtos adquiri-
dos à distância, por via eletrônica ou congênere.

(D) enseja o prazo de reflexão de 10 dias a contar da assi-
natura do contrato ou do ato de recebimento do produto 
ou serviço.

(E) aplica-se apenas aos contratos eletrônicos e às compras 
feitas por via telemática.
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44. A antecipação da tutela jurisdicional poderá ser concedida:

(A) nos processos de conhecimento.

(B) somente nos processos cautelares.

(C) de ofício pelo juiz, quando houver iminente perigo de 
irreversibilidade do provimento antecipado, devendo 
indicar, de modo claro e preciso, os motivos de sua  
decisão.

(D) somente nos processos de execução.

(E) apenas na totalidade dos pedidos eventualmente cumu-
lados.

45. Assinale a alternativa que exprima o incidente processual, 
em cujos efeitos se revelam uma exceção peremptória que 
extingue o processo onde fora suscitada e acolhida.

(A) Suspeição.

(B) Litispendência.

(C) Incompetência.

(D) Impugnação ao valor da causa.

(E) Impedimento.

Direito tributário

46. De acordo com a Constituição Federal do Brasil, a União, 
na iminência ou no caso de guerra externa, poderá instituir:

(A) mediante lei complementar, impostos extraordinários, 
compreendidos ou não em sua competência tributária, 
os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as 
causas de sua criação.

(B) mediante lei ordinária, empréstimos compulsórios, 
compreendidos ou não em sua competência tributária, 
os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as 
causas de sua criação.

(C) mediante normas complementares, impostos extraor-
dinários, compreendidos ou não em sua competência 
tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, 
cessadas as causas de sua criação.

(D) mediante lei ordinária, impostos extraordinários, com-
preendidos ou não em sua competência tributária, os 
quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as 
causas de sua criação.

(E) mediante medida provisória, empréstimos compulsó-
rios, compreendidos ou não em sua competência tribu-
tária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessa-
das as causas de sua criação.

Direito ProCessuaL CiviL

41. Considere as proposições a seguir.
I. Contra o revel que não tenha patrono nos autos, correrão 

os prazos independentemente de intimação, a partir da 
publicação de cada ato decisório.

II. Não se reputarão verdadeiros os fatos afirmados pelo 
autor se, havendo pluralidade de réus, algum deles con-
testar a ação.

III. Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros 
os fatos afirmados pelo autor, mesmo em se tratando de 
direitos indisponíveis.

Está correto o contido em

(A) I, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

42. Assinale a alternativa correta.

(A) O Ministério Público, em qualquer caso, não é legiti-
mado a propor ação rescisória.

(B) O ajuizamento da ação rescisória obsta o cumprimento 
da sentença ou acórdão rescindendo.

(C) O direito de propor ação rescisória se extingue em  
12 meses, contados do trânsito em julgado da decisão.

(D) A rescisória enseja o recolhimento de 5% sobre o valor 
da causa, a título de multa, caso a ação seja, por unani-
midade de votos, declarada improcedente.

(E) Em se tratando de ação rescisória não há possibilidade 
de se cumular ao pedido de rescisão o de novo julga-
mento da causa.

43. A luz do que dispõe o CPC, analise as proposições a seguir.
I. Dos despachos não cabe recurso.

II. A insuficiência no valor do preparo, quando exigido,  
implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a 
supri-lo no prazo de cinco dias.

III. Apelação, agravo e embargos infringentes são modali-
dades de Recursos.

IV. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação 
da outra parte.

Está correto o contido em

(A) I, II, III e IV.

(B) I, II e III, apenas.

(C) II, III e IV, apenas.

(D) IV, apenas.

(E) II e III, apenas.
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50. Preceitua a Constituição Federal de 1988 que a imunidade 
recíproca das Pessoas Políticas
(A) não é extensiva às autarquias e às fundações instituí-

das e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao 
patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas 
finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

(B) aplica-se ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacio-
nados com exploração de atividades econômicas regidas 
pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou 
em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou 
tarifas pelo usuário, e exonera o promitente comprador 
da obrigação de pagar impostos relativos ao bem imóvel.

(C) é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patri-
mônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finali-
dades essenciais ou às delas decorrentes.

(D) aplica-se ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacio-
nados com exploração de atividades econômicas regi-
das pelas normas aplicáveis a empreendimentos priva-
dos, ou em que haja contraprestação ou pagamento de 
preços ou tarifas pelo usuário, e exonera o promitente 
vendedor e o promissário comprador da obrigação de 
pagar impostos relativos ao bem imóvel.

(E) é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patri-
mônio, à renda e aos serviços, ainda que não vinculados 
a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

51. De acordo com a Lei de Execução Fiscal, a discussão judicial 
da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em exe-
cução, na forma da referida lei, salvo as hipóteses de manda-
do de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anula-
tória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito 
preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e 
acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.

Considerando esse enunciado, assinale a alternativa que  
corresponde à jurisprudência dos tribunais superiores.
(A) A ação anulatória do ato declarativo da dívida tribu-

tária está condicionada a realização do depósito do 
montante integral do crédito tributário pelo autor da 
respectiva ação.

(B) A ação anulatória do ato declarativo da dívida tributária 
independe da realização do depósito do montante inte-
gral do crédito tributário pelo autor da respectiva ação, 
hipótese em que, se realizado, haverá a suspensão da 
exigibilidade do crédito correspondente.

(C) A ação anulatória do ato declarativo da dívida tributária 
independe da realização do depósito do montante inte-
gral do crédito tributário pelo autor da respectiva ação, 
hipótese em que, se realizado, haverá a extinção do  
crédito correspondente.

(D) A ação anulatória do ato declarativo da dívida tributária 
independe da realização do depósito do montante inte-
gral do crédito tributário pelo autor da respectiva ação, 
hipótese em que, se realizado ou não, haverá a suspen-
são da exigibilidade do crédito correspondente.

(E) A ação anulatória do ato declarativo da dívida tributária 
independe da realização do depósito do montante inte-
gral do crédito tributário pelo autor da respectiva ação, 
hipótese em que, se realizado ou não, haverá a extinção 
do crédito correspondente.

47. A Constituição Federal do Brasil determina que é “vedado 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabele-
cer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer 
natureza, em razão de sua procedência ou destino”.

Assinale a alternativa que corresponde à referida limitação 
ao poder de tributar.

(A) Legalidade tributária.

(B) Irretroatividade dos efeitos da lei tributária.

(C) Anterioridade dos efeitos da lei tributária.

(D) Isonomia tributária.

(E) Não discriminação tributária.

48. Considerando a relação jurídico-tributária nos termos do 
Código Tributário Nacional, a capacidade tributária do  
sujeito passivo

(A) depende da capacidade civil das pessoas naturais.

(B) independe de estar a pessoa jurídica regularmente cons-
tituída, ainda que não configure uma unidade econômi-
ca ou profissional.

(C) depende de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas 
que importem privação ou limitação do exercício de  
atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da  
administração direta de seus bens ou negócios.

(D) independe de achar-se a pessoa natural sujeita a medi-
das que importem privação ou limitação do exercício 
de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da 
administração direta de seus bens ou negócios.

(E) depende da legislação tributária, não podendo figurar 
na condição de devedor tributário pessoas absolutamen-
te incapazes.

49. De acordo com o Código Tributário Nacional, a pessoa natural 
ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qual-
quer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, 
industrial ou profissional, e continuar a res pectiva exploração, 
sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome indi-
vidual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabe-
lecimento adquirido, devidos até a data do ato:

(A) integralmente, se o alienante cessar a exploração do 
comércio, indústria ou atividade.

(B) solidariamente com o alienante, se este prosseguir na 
exploração ou iniciar dentro de seis meses, a contar da 
data da averbação do contrato de trespasse à margem 
do registro da empresa, nova atividade no mesmo ramo 
ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

(C) integralmente, se o adquirente cessar a exploração do 
comércio, indústria ou atividade.

(D) subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na 
exploração ou iniciar dentro de seis meses, a contar da 
data da averbação do contrato de trespasse à margem 
do registro da empresa, nova atividade no mesmo ramo 
ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

(E) integralmente, se o alienante cessar a exploração do 
comércio, indústria ou atividade, salvo convenção par-
ticular, a qual poderá ser oposta à Fazenda Pública, 
para modificar a definição legal do sujeito passivo das 
obrigações tributárias correspondentes, ainda que não 
prevista em lei.
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54. O Código Tributário Nacional estabelece que o crédito tribu-
tário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou 
o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decor-
rentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. 
No entanto, na falência,

(A) o crédito tributário prefere aos créditos extraconcursais 
ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos 
da lei falimentar e aos créditos com garantia real, no 
limite do valor gravado.

(B) o crédito tributário não prefere aos créditos extracon-
cursais ou às importâncias passíveis de restituição, nos 
termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia 
real, no limite do valor gravado.

(C) a multa tributária não prefere aos créditos subordinados.

(D) a lei não poderá estabelecer limites e condições para 
a preferência dos créditos decorrentes da legislação do 
trabalho.

(E) a multa tributária prefere aos créditos com privilégio 
especial, nos termos da lei falimentar.

55. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o 
Sistema Tributário Nacional Brasileiro prevê

(A) 3 (três) espécies tributárias.

(B) 4 (quatro) espécies tributárias.

(C) 5 (cinco) espécies tributárias.

(D) 2 (duas) espécies tributárias.

(E) 6 (seis) espécies tributárias.

Direito Do trabaLho e ProCessuaL Do trabaLho

56. Nas ações trabalhistas, cujo objeto seja o reconhecimento de 
vínculo empregatício, é correto afirmar que:

(A) a Justiça do Trabalho é competente para determinar o 
recolhimento das contribuições fiscais e, quanto à exe-
cução das contribuições previdenciárias, limita-se às 
sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos 
valores, objeto de acordo homologado, que integrem o 
salário de contribuição.

(B) a Justiça do Trabalho não tem competência para tratar de 
contribuição previdenciária, cuja matéria é submetida 
à Justiça Federal exclusivamente.

(C) havendo acidente de trabalho, as ações que versem  
sobre benefícios previdenciários podem ser submetidas 
à Justiça do Trabalho.

(D) a reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita 
por seus representantes legais exclusivamente. Na falta 
destes, a Corregedoria será acionada para determinar o 
procedimento a ser adotado.

(E) a competência para tratar de contribuição previdenciária 
e acidente de trabalho depende do Regimento Interno 
de cada Tribunal Regional do Trabalho.

52. A Lei de Execução Fiscal preceitua que, uma vez recebidos 
os Embargos à Execução, o juiz mandará intimar a Fazenda 
Pública para impugná-los no prazo de

(A) 30 (trinta) dias, designando, em seguida, audiência de 
instrução e julgamento, salvo se os embargos versarem 
sobre matéria de direito, ou, sendo de direito e de fato, 
a prova for exclusivamente documental, caso em que o 
juiz proferirá a sentença no prazo legal.

(B) 45 (quarenta e cinco) dias, designando, em seguida, 
audiência de instrução e julgamento, salvo se os 
embar gos versarem sobre matéria de direito, ou, sendo 
de direito e de fato, a prova for exclusivamente  
documental, caso em que o juiz proferirá a sentença 
no prazo legal.

(C) 15 (quinze) dias, designando, em seguida, audiência de 
instrução e julgamento, salvo se os embargos versarem 
sobre matéria de direito, ou, sendo de direito e de fato, 
a prova for exclusivamente documental, caso em que o 
juiz proferirá a sentença no prazo legal.

(D) 10 (dez) dias, designando, em seguida, audiência de 
instrução e julgamento, salvo se os embargos versarem 
sobre matéria de direito, ou, sendo de direito e de fato, 
a prova for exclusivamente documental, caso em que o 
juiz proferirá a sentença no prazo legal.

(E) 60 (sessenta) dias, designando, em seguida, audiência 
de instrução e julgamento, salvo se os embargos versa-
rem sobre matéria de direito, ou, sendo de direito e de 
fato, a prova for exclusivamente documental, caso em 
que o juiz proferirá a sentença no prazo legal.

53. Considerando o Código Tributário Nacional acerca da  
Liminar em sede de Mandado de Segurança, é correto afir-
mar que, uma vez deferida:

(A) suspenderá a exigibilidade do crédito tributário.

(B) extinguirá o crédito tributário.

(C) excluirá o crédito tributário.

(D) extinguirá a Execução Fiscal, se distribuída e citado o 
executado.

(E) excluirá o crédito tributário, ainda que já distribuída a 
Execução Fiscal por se tratar de direito líquido e certo.
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61. São órgãos da Justiça do Trabalho:

(A) o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regio-
nais do Trabalho e os Juízes do Trabalho.

(B) o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regio-
nais do Trabalho, os Juízes do Trabalho e as Delegacias 
Regionais do Trabalho.

(C) o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regio-
nais do Trabalho, os Juízes do Trabalho, o Ministério do 
Trabalho e Emprego e os Auditores Fiscais do Trabalho.

(D) o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regio-
nais do Trabalho e as Juntas de Conciliação e Julga-
mento.

(E) o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regio-
nais do Trabalho e os Juízes de Direito.

62. Assinale a única opção correta.

(A) O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte 
e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais 
de trinta e menos de sessenta anos, nomeados pelo Pre-
sidente da República após aprovação pela maioria da 
Câmara dos Deputados.

(B) Na composição do Tribunal Superior do Trabalho, den-
tre outros, haverá um quinto dentre advogados com 
mais de vinte anos de atividade profissional e membros 
do Ministério Público do Trabalho com mais de vinte 
anos de exercício.

(C) O Regimento Interno disporá sobre a competência do 
Tribunal Superior do Trabalho.

(D) Cabe à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoa-
mento de Magistrados do Trabalho, dentre outras fun-
ções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e 
promoção na carreira.

(E) Cabe ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho exer-
cer a supervisão administrativa, jurisdicional e patrimo-
nial da Justiça do Trabalho.

63. Na hipótese de ser negado seguimento ao recurso ordinário 
pelo Juiz de primeira instância, caberá

(A) embargo infringente.

(B) mandado de segurança.

(C) agravo de petição.

(D) agravo de instrumento.

(E) agravo regimental.

57. Quanto ao aviso prévio, é correto afirmar:

(A) mesmo que haja culpa recíproca, a jurisprudência tem 
firmado entendimento de que o aviso prévio deve ser 
indenizado em sua integralidade.

(B) a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato 
deverá avisar a outra da sua resolução com a antecedên-
cia mínima de oito dias, se o pagamento for efetuado 
por semana ou tempo inferior.

(C) em nenhuma hipótese será devido o aviso prévio nas 
rescisões antecipadas dos contratos de experiência.

(D) a data de saída a ser anotada na CTPS deve correspon-
der à do término do prazo do aviso prévio, ainda que 
indenizado.

(E) o pedido de dispensa de cumprimento do aviso prévio 
não exime o empregador de pagar o respectivo valor, 
mesmo que o trabalhador comprove ter obtido novo 
emprego.

58. Marque a única opção que trata de parcela de natureza  
salarial.

(A) Educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de 
terceiros.

(B) Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho 
e retorno, em percurso servido ou não por transporte 
público.

(C) Seguro de vida e de acidentes pessoais.

(D) Previdência privada.

(E) A alimentação, que o empregador fornece habitualmente 
ao empregado por força do contrato.

59. Nas localidades onde não for emitida a Carteira de Trabalho 
e Previdência Social, o empregado que não a possua poderá 
ser admitido para o exercício de emprego ou atividade remu-
nerada pelo prazo máximo de

(A) 2 dias.

(B) 5 dias.

(C) 7 dias.

(D) 15 dias.

(E) 30 dias.

60. Em dissídio individual, está sujeita ao duplo grau de juris-
dição, mesmo na vigência da CF/1988, decisão contrária à  
Fazenda Pública, salvo quando a condenação não ultrapas-
sar o valor correspondente a

(A) 60 (sessenta) salários-mínimos.

(B) 70 (setenta) salários-mínimos.

(C) 80 (oitenta) salários-mínimos.

(D) 90 (noventa) salários-mínimos.

(E) 100 (cem) salários-mínimos.
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Direito PenaL

66. No tocante aos crimes contra a Administração Pública, é 
correto afirmar que:

(A) a conduta de apropriar-se de dinheiro que, no exercício 
do cargo, recebeu por erro de outrem tipifica o crime de 
“peculato culposo”.

(B) aquele que solicita para si ou para outrem, direta ou indi-
retamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, 
mas em razão dela, vantagem indevida pratica o crime de 
concussão.

(C) a conduta consistente na prática indevida de ato de  
ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal 
não caracteriza o crime de prevaricação.

(D) o funcionário de empresa privada prestadora de serviço 
contratada para a execução de atividade típica da  
Administração Pública que aceita promessa de vantagem 
indevida em razão desta atividade pratica o crime de  
corrupção passiva.

(E) patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado, 
legítimo, perante a administração pública, valendo-se 
da qualidade de funcionário, não caracteriza o crime de 
advocacia administrativa.

67. No que diz respeito aos crimes contra a fé pública, é correto 
afirmar que:

(A) a inserção em Carteira de Trabalho do empregado de 
declaração diversa da que deveria ter sido escrita não 
encontra tipicidade penal, resumindo-se à esfera traba-
lhista, em razão do princípio da especialidade.

(B) a falsificação de documento particular é apenada da 
mesma forma que a omissão de informação que nele 
deveria constar, com o fim de prejudicar direito, criar 
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 
relevante.

(C) fazer uso de qualquer dos documentos públicos ou  
particulares, falsificados ou alterados, tipifica o crime 
de uso de documento falso com as mesmas penas comi-
nadas à falsificação ou à alteração.

(D) atestar ou certificar falsamente, em razão de função  
pública, fato ou circunstância que habilite alguém a  
obter cargo público equivale, para fins penais, à conduta 
de falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão 
para prova de fato ou circunstância que habilite alguém 
a obter cargo público.

(E) a utilização indevida de conteúdo sigiloso de concurso 
público apenas com o fim de comprometer a credibili-
dade do certame, sem a finalidade de beneficiar a si ou 
outrem, gera apenas responsabilização na esfera cível 
por se tratar de fato atípico na esfera penal.

64. Assinale a alternativa correta.

(A) Os empregados de empresa pública ou de sociedade de 
economia mista, ainda que admitidos mediante apro-
vação em concurso público, e os servidores públicos 
celetistas da administração direta, autárquica ou funda-
cional não são beneficiários da estabilidade prevista no  
art. 41 da CF/1988.

(B) O desconhecimento do estado gravídico pelo empre-
gador afasta o direito ao pagamento da indenização  
decorrente da estabilidade, pela aplicação do princípio 
da boa-fé.

(C) O empregado de categoria diferenciada eleito dirigente 
sindical só goza de estabilidade se exercer na empresa 
atividade pertinente à categoria profissional do sindi-
cato para o qual foi eleito dirigente.

(D) A estabilidade provisória do cipeiro constitui vantagem 
pessoal e no caso de despedida arbitrária, o empregador 
deverá pagar indenização correspondente.

(E) O registro da candidatura do empregado a cargo de diri-
gente sindical durante o período de aviso prévio, ainda 
que indenizado, assegura a estabilidade.

65. Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período 
aquisitivo:

(A) deixar o emprego e não for readmitido dentro de 6 (seis) 
meses subsequentes à sua saída.

(B) permanecer em gozo de licença, com percepção de salá-
rios, por mais de 30 (trinta) dias.

(C) deixar de trabalhar, com ou sem percepção do salário, 
por mais de 15 (quinze) dias, em virtude de paralisação 
parcial ou total dos serviços da empresa.

(D) receber mais de 2 (duas) advertências e 1 (uma) suspen-
são disciplinar.

(E) tiver percebido da Previdência Social prestações de 
auxílio-doença por mais de 30 (trinta) dias.



16PMRO1201/001-Advogado

Direito ProCessuaL PenaL

71. No tocante ao Inquérito Policial, é correto afirmar que:

(A) nos crimes em que a ação pública depender de represen-
tação, o Inquérito poderá ser, sem ela, iniciado, ficando, 
porém, a autoridade policial obrigada a colher a mani-
festação do ofendido antes do seu término.

(B) durante o curso do Inquérito o ofendido, ou seu repre-
sentante legal, e o indiciado poderão requisitar qualquer 
diligência que seja de seu interesse.

(C) nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, 
a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer 
anotações referentes a instauração de inquérito contra os 
requerentes, salvo no caso de existir condenação anterior.

(D) nos crimes de ação privada, a autoridade policial  
somente poderá proceder a inquérito a requerimento de 
quem tenha qualidade para intentá-la.

(E) nos crimes de ação pública, o inquérito policial somente 
poderá ser iniciado mediante requerimento da autoridade 
judiciária ou do Ministério Público, ou a requisição do 
ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

72. No processo penal, a competência será determinada pela 
continência quando:

(A) duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma  
infração.

(B) no mesmo caso, as infrações houverem sido umas pra-
ticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para con-
seguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer 
delas.

(C) a prova de uma infração ou de qualquer de suas circuns-
tâncias elementares influir na prova de outra infração.

(D) ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido pra-
ticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, 
ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o 
tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as 
outras.

(E) incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdi-
ções, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infra-
ção consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais 
jurisdições.

68. O crime de resistência, praticado por particular contra a  
administração em geral:

(A) se tipifica se a oposição é contra execução de ato legal, 
mediante ameaça a quem, mesmo não sendo funcioná-
rio, esteja prestando auxílio a funcionário competente 
para executar o ato legal.

(B) não apresenta diferenciação, no tocante à pena aplicada, 
se o ato executa-se, ou não, em decorrência da oposição.

(C) impede a aplicação da pena correspondente à violência 
empregada na oposição do ato legal, em virtude da  
vedação ao “bis in idem” na esfera penal.

(D) só se tipifica se houver caracterização de algum crime 
decorrente da violência praticada.

(E) só se caracteriza se o ato legal, contra o qual a resistência 
é oposta, não se executa.

69. O nexo de causalidade, necessário à responsabilização  
penal, caracteriza-se na hipótese em que:

(A) o resultado decorre de causa superveniente e relativa-
mente independente da ação ou omissão que, por si só, 
produziu-o.

(B) uma pessoa, podendo agir, omite-se quando, com o seu 
comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do 
resultado.

(C) for constatada a omissão sem a qual o resultado não  
teria ocorrido, independentemente da situação em que o 
omitente se encontrava no momento da omissão.

(D) uma pessoa, podendo agir para evitar o resultado, não 
evita que ele ocorra.

(E) uma pessoa pratica uma ação sem a qual o resultado 
teria ocorrido.

70. Em relação ao concurso de pessoas, é correta a afirmação no 
sentido de que:

(A) em virtude da teoria unitária do concurso de agentes, 
prevista no Código Penal, a responsabilização penal  
independe da culpabilidade de cada autor.

(B) em decorrência da imputação objetiva, a aplicação da 
sanção independe da intenção de um dos agentes de 
participar de crime menos grave.

(C) em decorrência da imputação objetiva, são absoluta-
mente incomunicáveis as circunstâncias e as condições 
de caráter pessoal dos coautores.

(D) a participação de menor importância de um dos agentes 
obriga a diminuição da pena para os demais.

(E) o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo 
disposição expressa em contrário, só são puníveis se o 
crime for, ao menos, tentado.
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75. No processo penal caberá recurso, no sentido estrito, da  
sentença:

(A) que impronunciar o réu.

(B) do Tribunal do Júri, quando houver erro ou injustiça no 
tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança.

(C) que anular, no todo, o processo da instrução criminal.

(D) quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição 
ou omissão.

(E) condenatória que for contrária ao texto expresso da lei 
penal ou à evidência dos autos.

LegisLação FeDeraL

As questões de números 76 e 77 referem-se à Lei n.º 8.666, de 
21 de junho de 1993.

76. Para a habilitação nas licitações, são exigidos dos interessa-
dos, dentre outros, documentos comprobatórios, relativos a:

(A) habilitação social.

(B) qualificação técnico-ambiental.

(C) qualificação econômico-financeira.

(D) qualificação no exterior.

(E) cumprimento das reivindicações dos sindicatos da 
categoria.

77. O regime jurídico dos contratos administrativos confere à 
Administração, em relação a eles, a prerrogativa de

(A) modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação 
às finalidades de interesse público, respeitados os direi-
tos do contratado.

(B) rescindi-los, unilateralmente, a critério da Administra-
ção, caso haja alteração social da empresa contratada.

(C) fiscalizar-lhes a execução, somente em casos de resci-
são do contrato administrativo.

(D) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou  
parcial do ajuste, mediante prévia autorização judicial.

(E) ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal 
e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese 
da necessidade de acautelar apuração administrativa de 
faltas contratuais pelo contratado, em casos de serviços 
não essenciais.

73. No tocante às prisões processuais e à liberdade provisória, é 
correto afirmar que:

(A) na prisão em flagrante delito, apresentado o preso 
à auto ridade competente, ouvirá esta o condutor e as  
testemunhas que o acompanharam e interrogará o  
acusado sobre a imputação que Ihe é feita, lavrando-se 
auto, que será por todos assinado.

(B) a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia 
da ordem pública, por conveniência da instrução crimi-
nal ou para assegurar a aplicação da lei penal nos crimes 
dolosos, embora afiançáveis, quando o réu tiver sido 
condenado por crime da mesma natureza, em sentença 
transitada em julgado.

(C) em virtude do princípio constitucional da presunção  
de inocência não será admitida a prisão preventiva 
quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa 
ou quando esta não fornecer elementos suficientes para 
esclarecê-la.

(D) deverá o juiz substituir a prisão preventiva pela domi-
ciliar quando o agente for maior de 70 (setenta) anos.

(E) a autoridade policial somente poderá conceder fiança 
nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade 
máxima não seja superior a 4 (quatro) anos.

74. Em relação ao rito procedimental previsto no Código de 
Processo Penal, é correto afirmar que:

(A) o procedimento comum será sumário para as infrações 
penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei.

(B) nos procedimentos ordinário e sumário, no caso de cita-
ção por edital, o prazo de 10 (dez) dias para o acusado 
responder à acusação, por escrito, começará a fluir  
a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do 
defensor constituído.

(C) em virtude da inexistência do princípio da identidade 
física do juiz, não há obrigatoriedade de o juiz que  
presidiu a instrução proferir a sentença.

(D) nos procedimentos ordinário e sumário, na audiência 
de instrução e julgamento, após produzidas as provas. 
não havendo requerimento de diligências, ou sendo 
indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 
15 (quinze) minutos, respectivamente, pela acusação e 
pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo 
o juiz, a seguir, sentença.

(E) nos procedimentos ordinário e sumário, na audiência 
de instrução e julgamento o juiz poderá, considerada a 
complexidade do caso ou o número de acusados, con-
ceder às partes o prazo de 10 (dez) dias sucessivamente 
para a apresentação de memoriais. Nesse caso, ele terá 
o prazo de 5 (cinco) dias para proferir a sentença.
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80. Assinale a alternativa correta, de acordo com a Lei n.º 10.520, 
de 17 de julho de 2002.

(A) Será obrigatória, nos termos de regulamentos próprios 
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a 
participação de bolsas de mercadorias no apoio técni-
co e operacional aos órgãos e entidades promotores da  
modalidade de pregão, utilizando-se de recursos de  
tecnologia da informação.

(B) Na fase preparatória do pregão, a equipe de apoio  
deverá ser integrada em sua maioria por servidores  
ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administra-
ção, preferencialmente pertencentes ao quadro perma-
nente do órgão ou entidade promotora do evento.

(C) É permitida a exigência de pagamento de taxas, emolu-
mentos e os custos de utilização de recursos de tecnolo-
gia da informação.

(D) Na fase externa do pregão, no curso da sessão, o autor  
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com  
preços até 15% (quinze por cento) superiores àquela 
poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a 
proclamação do vencedor.

(E) Na fase externa do pregão, o prazo fixado para a apre-
sentação das propostas, contado a partir da publicação 
do aviso, não será superior a 8 (oito) dias úteis.

As questões de números 78 e 79 referem-se à Lei Complementar 
n.º 101, de 4 de maio de 2000.

78. Entende-se por empresa estatal dependente:

(A) empresa controladora que receba do ente controlado 
recursos financeiros para pagamento de despesas com 
pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, 
no último caso, aqueles provenientes de aumento de 
participação acionária.

(B) sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto 
pertença, direta ou indiretamente, à iniciativa privada.

(C) autarquia ou fundação pública controladora que receba 
do ente controlado recursos financeiros para pagamento 
de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de 
capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes 
de aumento de participação acionária.

(D) empresa controlada que receba do ente controlador 
recursos financeiros para pagamento de despesas com 
pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, 
no último caso, aqueles provenientes de aumento de 
participação acionária.

(E) sociedade cuja maioria do capital social com direito a 
voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da Fede-
ração.

79. “Montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações 
financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude 
de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de 
operações de crédito, para amortização em prazo superior a 
doze meses”.

Trata-se da definição de

(A) dívida pública mobiliária.

(B) operação de crédito.

(C) concessão de garantia.

(D) refinanciamento da dívida mobiliária.

(E) dívida pública consolidada ou fundada.
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