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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

LEIA TODOS OS TEXTOS, COM ATENÇÃO, PARA 
RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01 A 10. 

 
 

TEXTO A 
 

 
 

TEXTO B 

      Se Vasco cair, Eurico ameaça “implodir” Dinamite. 
      O ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, mandou 
um recado ameaçador ao atual mandatário, Roberto 
Dinamite, em entrevista à Rádio Bandeirantes. 
     “Pense muito no que está fazendo com o Vasco, 
porque você não vai sair impune disso. Garanto que, nem 
que seja a última coisa que eu venha a fazer na minha 
vida, se o Vasco cair para a      Segunda Divisão, eu vou 
acabar com você, com as suas vidas política e particular. 
Você só merece isso. Estou dizendo isso com  todas as 
letras. Faça o diabo para impedir que o Vasco seja 
rebaixado.   Pode continuar fazendo as suas lambanças, a 
sua auditoria, mas não deixe o Vasco cair. Se o Vasco for 
para a segunda divisão, eu vou acabar com você”, 
disparou. 
(Fonte:http://blog.miltonneves.ig.com.br/2008/10/21/se-vasco-cair-
eurico-ameaca-implodir-com-dinamite/ (acessado em 10/06/12). 

 
1) Tendo em vista que há uma correlação entre os 
textos A e B, assinale a alternativa coerente acerca dos 
dois textos. 
 
a) Fazendo referência a um filme (texto A), o site de 
humor não faz uma pilhéria, aludindo à remota 
possibilidade de o Vasco se manter na primeira divisão 
(Texto B). 
b) O fato de o patrocinador, no primeiro texto, chamar-se 
champs – “campeão” em inglês – não se configura como 

uma ironia em relação à situação do clube, no segundo 
texto. 
c) Para o leitor que não está familiarizado com o futebol, 
o título do texto B pode contribuir na construção do 
significado do A. 
d) Ambos os textos, fazendo menção ao rebaixamento da 
equipe carioca, mostram-se como expressões de 
contrariedade ao rebaixamento. 
e) A força semântica de “milagre” não pode se referir, 
com proporção de eventos bíblicos, à dificuldade em 
solucionar a situação do time. 

 
TEXTO C 

 

NOVO RUMO PROFISSIONAL 
Mudança de emprego ou de área de atuação deve ser 

encarada como possibilidade de autodescoberta 
 

 1      Pode ser um giro de 180 graus em outra direção ou 
uma mudança mais amena, para uma atividade 
relacionada à que você já executa. Não importa o 
tamanho do passo. Nem se você trocou estabilidade e um 
bom salário para investir num sonho. Ao longo da vida 
profissional, mais cedo ou mais tarde, todo mundo ensaia 
mudar de emprego ou de profissão em razão de novos 
projetos, desafios e insatisfações. 
9      Esse momento normalmente acontece, segundo a 
psicóloga empresarial Márcia Coimbra, quando o 
profissional decide pautar sua trajetória no trabalho 
tendo em vista desejos pessoais. Além de trazer mais 
bem-estar quando são efetivamente realizadas, as 
transições profissionais ainda podem ser encaradas como 
uma possibilidade de autodescoberta, de 
reconhecimento da própria identidade. 
 17      No livro Identidade de trabalho – Estratégias não-
governamentais para reinventar sua carreira, editado 
pela Havard Business School Press, Hermínia Ibarra, 
professora de comportamento empresarial em 
Fontainebleau, na França, explica que, para ter 
satisfação, é preciso haver identificação com o trabalho. 
“Mas ela não é um tesouro escondido no fundo de cada 
um, esperando para ser descoberto. Ao contrário, é 
constituída de muitas possibilidades. Algumas tangíveis e 
concretas, outras definidas por coisas que fazemos e pelo 
meio onde vivemos, e outras que existem apenas na 
especulação de um futuro potencial e dos sonhos 
pessoais. É preciso estar sempre atento a tudo isso e de 
olho nas oportunidades”, afirma. 
 31     Na maioria das carreiras bem-sucedidas, segundo a 
autora, sempre existe um processo de tentativa e erro, 
de aprender fazendo, em que a experiência do aqui e 
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agora ajuda a desenvolver as ideias sobre o que é 
plausível (e desejável) para o futuro, para a mudança. 
Portanto, o conselho é: “Se você está vislumbrando 
possibilidades em outras carreiras, corra para testá-las.” 
38     Foi o que resolveu fazer a ex-funcionária pública 
Ivana Marques Macedo Forte, de 40 anos. Em 1999, ela 
pediu exoneração do cargo que ocupava na prefeitura, 
para batalhar emprego em uma empresa privada. Mas 
ainda não era o que ela queria. Depois de seis anos 
trabalhando na MBR como gerente de produção, decidiu 
respeitar o que ditava sua personalidade. “Nas duas 
guinadas que dei em minha vida profissional, as pessoas 
me tacharam de louca. Mas sempre tive uma veia 
empreendedora muito forte e queria poder usufruir de 
total autonomia, de praticar a gestão na qual acredito”, 
diz. 
  50   Com o marido e o irmão, ela abriu um fábrica de 
pães e hoje colhe frutos de sua coragem e determinação. 
“Estou feliz como nunca me senti em toda a minha vida 
profissional”, completa. 
 (Vanessa Jacinto/ Estado de Minas, acesso em 10/06/12) 

 

2) O conteúdo desse texto, extraído do caderno 
Emprego, do jornal Estado de Minas, está voltado para: 
 
a) a seleção de profissionais capacitados. 
b) o surgimento de novas fontes de renda. 
c) a mudança de emprego em razão de novos objetivos. 
d) a divulgação de oportunidades de emprego. 
e) a divulgação de vagas no mercado de trabalho. 
 
3) Em: “Mas ela não é um tesouro escondido no fundo 
de cada um” (linha 23), a palavra destacada se refere a: 
 
a) carreira 
b) satisfação 
c) identificação 
d) especulação 
e) pessoa 
 
4) O trecho reescrito que não altera o sentido do texto 
original é: 
 
a) Ainda que você esteja vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
b) Quando você estiver vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
c) Onde você estiver vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
d) Caso você esteja vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 

e) Conforme você esteja vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
 
5)  “Algumas tangíveis e concretas, outras definidas por 
coisas que fazemos e pelo meio onde vivemos”. *linha 
25] A palavra destacada pode ser substituída 
corretamente por: 
 
a) que 
b) aonde 
c) nos quais 
d) o qual 
e) em que 

 
TEXTO D 

 
AÍ, GALERA 

 
Jogadores de futebol podem ser vítimas de 
estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um 
jogador de futebol dizendo "estereotipação"? E, no 
entanto, por que não? 
- Aí, campeão. Uma palavrinha pra galera. 
- Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais 
esportistas, aqui presentes ou no recesso dos seus lares. 
- Como é? 
- Aí galera. 
- Quais são as instruções do técnico? 
- Nosso treinador vaticinou que, com um trabalho de 
contenção coordenada, com energia otimizada, na zona 
de preparação, aumentam as probabilidades de, 
recuperado o esférico, concatenarmos um contragolpe 
agudo com parcimônia de meios e extrema objetividade, 
valendo-nos da desestruturação momentânea do sistema 
oposto, surpreendido pela reversão inesperada do fluxo 
da ação. 
- Ahn? 
- É pra dividir no meio e ir pra cima pra pegá eles sem 
calça. 
- Certo. Você quer dizer mais alguma coisa? 
- Posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental, 
algo banal, talvez mesmo previsível e piegas, a uma 
pessoa à qual sou ligado por razões, inclusive, genéticas? 
- Pode. 
- Uma saudação para a minha progenitora. 
- Como é? 
- Alô, mamãe! 
- Estou vendo que você é um, um... 
- Um jogador que confunde o entrevistador, pois não 
corresponde à expectativa de que o atleta seja um ser 
algo primitivo com dificuldade de expressão e assim 
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sabota a estereotipação? 
- Estereoquê? 
- Um chato? 
- Isso. 

(Luís Fernando Veríssimo) 

 

 
6) Assinale a alternativa que retrata, no texto, duas 
situações relacionadas, que fogem à expectativa do 
público.  
 
a) A linguagem muito formal do jogador, inadequada à 
situação da entrevista, e um entrevistador que não 
entende nada do que lhe é dito.  
b) O uso da expressão "galera", por parte do 
entrevistador, e da expressão "progenitora", por parte do 
jogador. 
c) O desconhecimento, por parte do entrevistador, da 
palavra "estereotipação", e a fala do jogador em "é pra 
dividir no meio e ir pra cima pra pegá eles sem calça". 
d) O fato de os jogadores de futebol serem vítimas de 
estereotipação e o jogador entrevistado não 
corresponder ao estereótipo. 
e) O fato de o entrevistador se expressar muito bem e o 
jogador não falar em linguagem padrão. 
 
7) A expressão "pegá eles sem calça" poderia ser 
SUBSTITUÍDA, em língua culta formal,  sem 
comprometimento de sentido,  por pegá-los... 
 
a) na mentira. 
b) desprevenidos. 
c) em flagrante. 
d) rapidamente. 
e) nus. 

TEXTO E 
 

DIARIAMENTE 
 

“Para calar a boca: Rícino 
Para lavar a roupa: Omo 
Para viagem longa: Jato 

Para difíceis contas: Calculadora 
Para o pneu na lona: Jacaré 

Para a pantalona: Nesga 
Para pular a onda: Litoral 

Para lápis ter ponta: Apontador 
Para o Pará e o Amazonas: Látex 

[...] 
Para levar na escola: Condução 

Para os dias de folga: Namorado 
Para o automóvel que capota: Guincho 

[...] 
Para saber a resposta: Vide-o-verso 

Para escolher a compota: Jundiaí 
Para a menina que engorda: Hipofagi 

Para a comida das orcas: Krill 
Para o telefone que toca 

Para a água lá na poça 
Para a mesa que vai ser posta 

Para você o que você gosta: Diariamente” 
 

(Marisa Monte) 
 

 
8) A letra da canção apresenta uma construção especial, 
graças à repetição da palavra para. Sobre essa 
preposição, pode-se afirmar que ela transmite a ideia 
de: 
 
a) causa 
b) assunto 
c) companhia  
d) finalidade 
e) consequência  
 
9)  Identifique a alternativa em que se classificou 
INCORRETAMENTE a oração destacada: 
 
a) Embora se alimentasse bem, não apresentava boa 
saúde (subordinada adverbial concessiva). 
b) Ele apresentava uma boa saúde, visto que sempre se 
alimentava bem (subordinada adverbial causal). 
c) Melhorava de aparência, à medida que deixava de 
fumar (subordinada adverbial proporcional). 
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d) O movimento no restaurante era tanto, que 
desistimos de comer (subordinada adverbial 
consecutiva). 
e) Ainda que estivesse quase sem respirar, ele não 
deixava de fumar (subordinada adverbial conformativa). 
 

TEXTO F 
 

 
 

TEXTO G 
 

 
 
 
 

10) Assinale a alternativa que melhor descreve as 
críticas apresentadas nas duas charges. 
 
a) Na segunda charge, ao criticar a estampa de camuflagem, 
o chargista quis mostrar as novas tendências no mundo da 
moda – o padrão soja e pasto.   
b) Na primeira charge, ao trocar o pinguim de lugar, o 
chargista critica o aquecimento global, representado pelo 
calor do fogão. 
c) Na primeira charge, ao colocar o pinguim sobre o fogão, o 
chargista quis representar as mudanças na decoração da 
cozinha. 
d) Na segunda charge, ao criticar a vestimenta do soldado, o 
chargista quis mostrar que o padrão camuflagem não está 
mais na moda. 
e) Na primeira charge, ao colocar o pinguim sobre o fogão, o 
chargista quis mostrar a resiliência dos animais, que se 
adaptam a quaisquer condições climáticas.   
 

ATUALIDADES E CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
11) Leia o texto abaixo: 
 
“O CNJ decidiu, nesta quarta-feira, 4/7, não interferir 
em decisões de dois magistrados que reduziram, por 
iniciativa própria, honorários advocatícios pactuados 
entre clientes e advogados em processos julgados por 
eles. Por maioria, o Conselho entendeu que as decisões 
são atos jurisdicionais e que não devem ser objeto de 
revisão pelo órgão, por fugirem de sua competência 
constitucional.” 
 
Sobre o Conselho Nacional de Justiça, marque a 
alternativa ERRADA: 
 
a) O CNJ, criado pela EC 45/2004, tem como um de seus 
objetivos desenvolver ações e projetos destinados a 
garantir o controle administrativo e processual, a 
transparência e o desenvolvimento do Judiciário. 
b) É da competência do CNJ manter o bom 
funcionamento da Justiça brasileira e, para isso, o órgão 
desenvolve ferramentas eletrônicas e promove parcerias 
para garantir agilidade e transparência nas atividades. 
c) Conforme o § 4º do art. 103-B da Constituição, o CNJ é 
responsável por controlar a atuação administrativa e 
financeira do Poder Judiciário, além de garantir que os 
juízes cumpram as atribuições a eles conferidas. 
d) A Corregedoria Nacional de Justiça é um órgão do CNJ 
que orienta, coordena e executa políticas públicas para o 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – MA                                                                                               PROCURADOR 
 

Página 5 de 11 

 

bom desempenho da atividade judiciária dos tribunais e 
juízes do país. 
e) O CNJ é um órgão vinculado ao poder executivo.  
 
12) Leia o texto abaixo: 
 
“A Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais 
(SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho manteve 
decisão que condenou a Phillip Morris Brasil Indústria e 
Comércio Ltda. a pagar a um operador de máquinas 45 
minutos diários como horas extras, por irregularidades 
na concessão do intervalo intrajornada. O fundamento 
da decisão foi a Orientação Jurisprudencial nº 342 da 
própria SDI-1, segundo a qual não é possível dispor-se 
sobre o intervalo intrajornada por meio de negociação 
coletiva, sendo inválida cláusula que considere a sua 
redução ou supressão.” 
Com base no intervalo intrajornada, assinale a opção 
INCORRETA: 
 
a) Segundo o atual entendimento do TST, mesmo que 
haja cláusula em Convenção Coletiva que permita a 
redução do intervalo intrajornada, esta deverá ser 
considerada inválida. 
b) Para os trabalhadores que tenham uma jornada 
superior a 04 horas de serviço, mas inferior a 06 horas, a 
CLT garante o direito do gozo de um intervalo de 15 
minutos. 
c) Não é permitida a concessão parcial do intervalo, sob 
pena de ser considerado intervalo não gozado. 
d) O tempo destinado ao intervalo não será computado 
na duração do trabalho. 
e) O tempo de intervalo que excede os limites legais, bem 
como os intervalos concedidos sem previsão legal não 
serão computados na duração de trabalho.  
 
13) A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve 
a prisão preventiva de Carlos Augusto de Almeida 
Ramos, o Carlinhos Cachoeira. O julgamento, iniciado no 
último dia 15, terminou nesta terça-feira (22/5), com o 
voto-vista do desembargador convocado Adilson 
Macabu. O voto, favorável ao pedido de revogação da 
prisão preventiva, foi o único nesse sentido. 
Quanto aos tipos de prisão estabelecidos pela nossa 
legislação penal, podemos afirmar, EXCETO: 
 
a) É previsto em nossa legislação penal a prisão 
preventiva, a temporária, em flagrante, para execução da 
pena e a preventiva para fins de extradição. 
b) A prisão preventiva tem entre seus requisitos quando 
houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova 

admitida na legislação penal, de autoria ou participação 
do indiciado nos seguintes crimes de homicídio, 
sequestro, roubo, estupro, tráfico de drogas, crimes 
contra o sistema financeiro, entre outros.  
c) A prisão em flagrante poderá ser decretada por 
qualquer pessoa do povo que presenciar o fato 
criminoso. 
d) Atualmente a única modalidade de prisão civil 
permitida em nossa legislação é a proveniente do não 
pagador da pensão alimentícia, pois recentemente o STF 
reconheceu a ilegalidade da prisão civil de depositário 
infiel. 
e) O STF reconheceu que somente poderá o condenado a 
cumprir a prisão para execução da pena após o transito 
em julgado da sentença condenatória, não sendo desta 
forma passível de recurso. 
 
14) A Justiça da Paraíba negou um recurso de um gari 
que havia processado o apresentador Boris Casoy, da 
Rede Bandeirantes. A ação havia sido proposta após o 
gari se sentir ofendido por comentários que o jornalista 
fez contra a categoria profissional quando apresentava 
um dos telejornais do canal, em 31 de dezembro de 
2009. Na ocasião, após imagens de garis terem ido ao ar 
em uma reportagem, Casoy, sem saber que o áudio 
estava sendo transmitido, comentou: "Que merda: dois 
lixeiros desejando felicidades do alto das suas 
vassouras. O mais baixo na escala do trabalho". (Espaço 
Vital). 
Quanto à responsabilidade civil podemos afirmar: 
 
a) Para a caracterização da responsabilidade civil 
subjetiva basta a caracterização do ato ilícito, da culpa e 
do dano. 
b) A antijuridicidade é o elemento subjetivo do ato ilícito 
enquanto que a imputabilidade é o elemento objetivo. 
c) Quando ocorrer emancipação voluntária, o 
emancipado não responderá por ato ilícito. Os pais ainda 
responderão pelo ato ilícito praticado pelo então 
emancipado, uma vez que este ainda é dependente 
econômico daqueles. Neste caso, poderá haver 
litisconsórcio passivo facultativo. 
d) O lucro cessante será concedido independente da 
parte conseguir provar que se não houvesse ocorrido o 
dano, provavelmente haveria um ganho econômico. 
e) Quando estivermos falando de responsabilidade 
objetiva, significa dizer que a culpa é presumida, não 
havendo que se falar, desta forma, em defesa. 
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15) Recentemente o STF decidiu, por unanimidade, que 
o sistema de cotas raciais em universidades é 
constitucional. O julgamento tratou de uma ação 
proposta pelo DEM contra o sistema de cotas da UnB 
(Universidade de Brasília), que reserva 20% das vagas 
para autodeclarados negros e pardos. O sistema de 
cotas é considerado válido, pois busca reduzir uma 
desigualdade social histórica entre brancos e negros 
mediante a edição de políticas afirmativas. 
Com base na notícia acima, analise a opções abaixo. 
 
I - A Constituição Federal de 1988 instituindo um Estado 
Democrático de Direito, assegura a todos os brasileiros 
e estrangeiros residentes no País, desde o seu 
preâmbulo a igualdade e a justiça. 
II – Nossa constituição buscou repelir qualquer forma de 
discriminação fundamentando assim suas diretrizes no 
princípio da isonomia (igualdade). 
III – A aprovação em concurso público ou em vestibular 
tem como base o princípio da Meritocracia, isto é, a 
conquista da vaga se daria tão somente pelo mérito do 
candidato. A aplicação deste princípio de forma isolada, 
no entanto, poderia trazer injustiça, tendo em vista que 
se trataria de candidatos com chances desiguais, 
segundo entendimento do STF. 
 
Com base nas assertivas acima, podemos afirmar que: 
 
a) As opções II e III estão incorretas. 
b) Somente a opção II está correta. 
c) Todas estão corretas. 
d) As opções I e III estão corretas. 
e) Somente a opção III está correta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
16) Dois trens viajam com velocidades constantes. Em 
comparação com o trem mais rápido, o trem mais lento 
demora 5 minutos a mais para percorrer 6 km e, num 
intervalo de 20 minutos, percorre 4 km a menos. Qual é 
a velocidade, em quilômetros por hora, do trem mais 
rápido? 
 
a) 21 
b) 36 
c) 27 
d) 30 
e) 33 
 
17) A figura mostra um trapézio ABCD de bases AB e CD; 
o ponto E é o ponto de encontro de suas diagonais. Os 
triângulos ABE e CDE têm áreas a e b, respectivamente. 
Qual é a área do trapézio? 
 

 

a)  
 

b)   
 

c)  
 

d)  
 

e)  
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18) Para confeccionar várias saias iguais, uma costureira 
gastou R$ 2,99 para comprar berguilha de 4 centavos e 
botões de 7 centavos. Ela usou todas as berguilhas e 
botões que comprou. Quantas saias ela fez? 
 
a) 2 
b) 5 
c) 10 
d) 23 
e) 13 
 
19) Seis amigos, entre eles Maria e Bento, vão almoçar 
em uma mesa triangular, cujos lados possuem 2, 3 e 4 
lugares, como mostra a figura abaixo. De quantas 
maneiras esses amigos podem sentar-se à mesa de 
modo que Maria e Bento fiquem juntos e em um mesmo 
lado desta mesa? 
 

 
a) 288 
b) 6720 
c) 15120 
d) 10080 
e) 60480 
 
20) Victor vai participar de um festival de prêmios e que 
contém uma urna com quatro bolas de valores 
diferentes e desconhecidos por ele, que serão sorteadas 
uma a uma até que ele decida ficar com apenas uma 
delas. Ele observa o valor das duas primeiras bolas 
sorteadas e as descarta. Se o valor da terceira bola 
sorteada for maior que os das duas primeiras, ele ficará 
com ela e, caso contrário, ficará com a bola que restou. 
Qual seria a probabilidade de Victor ficar com a bola de 
maior valor? 
 
a)5/12 
b) 1/4 
c)1/3 
d)3/8 
e)1/2 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21) Cabe o Controle Aberto de Constitucionalidade: 
 
a) Ao STF. 
b) Ao STJ. 
c) A todos os órgãos do judiciário.  
d) Apenas ao Tribunal de Justiça competente a julgar o 
caso. 
e) Somente ao Juiz a quo. 
 
22) A nossa Carta Magna estabelece como objetivo 
fundamental da República Federativa do Brasil: 
 
a) A soberania. 
b) A dignidade da pessoa humana. 
c) A erradicação da pobreza.  
d) A proteção do Estado Democrático de Direito. 
e) O pluralismo político. 
 
23) Analisando a Administração Pública, é INCORRETO 
afirmar que: 
 
a) A constituição de uma autarquia é exemplo de 
descentralização administrativa. 
b) Quando da ocorrência da desconcentração, este ente 
criado não estará sujeito à hierarquia ou subordinação a 
nenhum outro órgão.  
c) Uma empresa pública é hipótese de descentralização 
administrativa. 
d) A desconcentração pode ser geográfica ou territorial. 
e) Os órgãos públicos surgem em razão do fenômeno da 
desconcentração. 
 
24) Com relação aos atributos dos atos administrativos, 
é CORRETO afirmar que: 
 
a) Quanto ao atributo da presunção de legitimidade, 
mesmo ato estando em desacordo com a legislação, o 
mesmo deverá ser considerado válido. 
b) Em razão do princípio da presunção de validade, o 
efeito suspensivo não é da natureza dos recursos 
administrativos, somente podendo ser pleiteado no 
plano do Judiciário, mediante ação própria. 
c) Os atos administrativos são dotados de imperatividade, 
o que significa dizer que qualquer ato da administração 
pode atingir a esfera jurídica do particular, inclusive os 
atos negociais. 
d) Em razão da auto executoriedade dos atos 
administrativos, é possível a atribuição de sanções ao 
particular ou de agentes públicos, podendo a 
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Administração imputar responsabilidade na sua esfera de 
atuação, independente de autorização do Poder 
Judiciário.  
e) O princípio da presunção de validade, que estabelece 
uma presunção absoluta (juris et de jure), não admite 
que seja afastada a “fé pública” de um ato praticado pelo 
agente público competente. 
 
25) A partir da definição legal de poder de polícia, 
constante do art. 78 do Código Tributário Nacional, 
extrai-se que esse poder: 
 
a) Pode ser exercido em função do interesse particular, 
mediante discricionariedade do agente público. 
b) É eminentemente vinculado e não pode ser exercido 
em caráter discricionário. 
c) Sobrepõe-se à estrita legalidade, cabendo seu exercício 
na omissão da lei. 
d) Compete a entidades da administração direta e 
indireta, regidas pelo direito público ou pelo direito 
privado. 
e) Pode ser exercido por um ente político sobre outro. 
 
26) Considere as afirmativas abaixo com relação à 
prescrição e decadência em matéria tributária:  
 
I. A decadência é a perda do direito do Fisco de cobrar o 
crédito tributário.  
II. A prescrição para cobrança do crédito tributário é de 
cinco anos, a contar da constituição definitiva do 
mesmo.  
III. A decadência se interrompe com a notificação válida 
do lançamento.  
IV. A prescrição se interrompe, dentre outras causas, 
por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, 
que importe em reconhecimento do débito pelo 
devedor.  
V. O prazo prescricional tem termo inicial no primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado.  
 
Está correto o que se afirma APENAS em:  
 
a) I, II, IV e V. 
b) II, IV e V. 
c) I e IV. 
d) I, II e III. 
e) II, III e IV.  
 
 

27) Não constitui causa de interrupção do contrato de 
trabalho: 

 
a) Licença paternidade e férias; 
b) Ausência por motivo de doença e acidente de trabalho 
após o 15º dia de afastamento e feriados;  
c) Aviso prévio indenizado e ausência no caso de aborto; 
d) Férias e domingos; 
e) Hipótese de ausências legais elencadas no artigo 473 
da CLT e ausências consideradas justificados pelo 
empregador. 
 
28) Sobre a duração do trabalho, é CORRETO afirmar: 
 
a) É válido o acordo tácito de compensação de jornada. 
b) O desrespeito ao intervalo intra-jornada, atribui ao 
trabalhador o direito à remuneração do período 
correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% 
sobre o valor da remuneração da hora normal, devendo-
se pagar a integralidade das horas que foram subtraídas 
do intervalo, acrescidas do respectivo adicional. 
c) As variações de horário no registro de ponto não 
excedentes de dez minutos, observado o limite máximo 
de vinte minutos diários, não são computadas como 
jornada extraordinária. 
d) A lei não autoriza prorrogação de trabalho noturno. 
e) O empregado sob o regime de tempo parcial poderá 
prestar horas extras, independente de acordo firmado ou 
negociação coletiva. 
 
29)  Quanto às regras do Contrato Individual de 
Trabalho, não é possível afirmar: 
 
a) Segundo o Direito do Trabalho pátrio, é eivado de 
nulidade, com amparo nos artigos 9º e 444 da CLT, todo 
ato de renúncia promovido individualmente pelo 
trabalhador, por ofensivo ao princípio da 
indisponibilidade.  
b) A pessoalidade é obrigação básica do contrato de 
trabalho tanto para o empregador como para o 
empregado e, juntamente com a natureza bilateral e 
sinalagmática, integra a característica do contrato de 
trabalho. 
c) São requisitos caracterizadores da relação 
empregatícia: continuidade na prestação do serviço, 
subordinação econômica, salário complessivo com a 
função e pessoalidade.  
d) A subordinação jurídica está entre os elementos 
essenciais da relação empregatícia e consiste em situação 
imposta ao empregado como decorrência do poder de 
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direção do empregador que assume os riscos da 
atividade econômica.  
e) Na impossibilidade de prestação pessoal do trabalho 
por determinado tempo, com o consentimento do 
empregador, o contrato pode ficar interrompido ou 
suspenso, contudo, o substituto não será considerado 
empregado em razão do caráter eventual da prestação 
de serviço. 
 
30)  Quanto à remuneração dos empregados, bem como 
o salário, é possível afirmar: 
 
a) As gorjetas não compõem o salário-de-contribuição do 
empregado para efeitos previdenciários. 
b) Da extinção de cada contrato de trabalho começa a 
fluir o prazo prescricional do direito de ação em que se 
objetiva a soma de períodos descontínuos de trabalho. 
c) O pagamento referente ao aviso prévio não trabalhado 
está sujeito à contribuição para o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço. 
d) As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de 
serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, 
integram a remuneração do empregado, não servindo de 
base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional 
noturno, horas extras e repouso semanal remunerado.  
e) O pagamento do salário, qualquer que seja a 
modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por 
período superior a um mês, inclusive no que concerne a 
gratificações. 
 
31) Quanto à proteção do trabalho do menor e da 
mulher é possível afirmar, EXCETO: 
 
a) Para amamentar o próprio filho, até que este complete 
6 meses de idade, a mulher terá direito, durante a 
jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos especiais, de 
meia hora cada um. 
b) É proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de 
idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 
anos. 
c) Ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno, 
considerado este o que for executado no período 
compreendido entre as 22 e às 5 horas. 
d) É vedado, sob qualquer hipótese, a prorrogação da 
jornada normal diária do empregado menor.  
e) A duração do trabalho do aprendiz não excederá de 6 
horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a 
compensação de jornada. 

 
 

32)  Quanto aos dissídios individuais, podemos afirmar 
como CORRETO: 
 
a) Quanto aos créditos resultantes das relações de 
trabalho, a prescrição não poderá ser interrompida caso a 
ação seja arquivada, haja vista os princípios da celeridade 
e da economia processual. 
b) O empregador pode fazer-se substituir, na audiência, 
por preposto, que tenha conhecimento do fato. 
c) A prescrição, como matéria de ordem pública, não se 
encontra sujeita a efeitos preclusivos, podendo ser 
acolhida pelo órgão julgador em qualquer fase do 
processo de conhecimento, mesmo na instância 
extraordinária, desde que argüida expressamente pela 
parte, quando se tratar de direitos patrimoniais. 
d) No procedimento sumaríssimo, o juiz poderá decidir 
de plano quanto à litispendência, à coisa julgada e à 
conexão.  
e) Rescindida sentença trabalhista, a execução da decisão 
proferida em ação rescisória se fará em autos apartados, 
no juízo de primeiro grau. 
 
33)  Em relação ao processo do trabalho, é CORRETO 
afirmar: 
 
a) Elaborada a conta pela contadoria do juízo, o juiz 
deverá abrir às partes prazo sucessivo para a impugnação 
fundamentada, sob pena de preclusão. 
b) Se o sindicato de uma determinada categoria 
profissional pretender ajuizar ação como substituto 
processual de integrantes da categoria, deverá fazer a 
individualização dos substituídos na petição inicial, e essa 
substituição se restringe aos casos autorizados pela lei. 
c) Durante a audiência de instrução, o Juiz indeferiu o 
pedido de intimação de uma testemunha feito por uma 
parte. Em virtude disso, poderá a parte prejudica recorrer 
ordinariamente desta decisão, de forma imediata. 
d) A execução sempre se esteia em um título executivo, 
que no processo do trabalho poderá será somente 
judicial. 
e) No caso de conciliação, o termo lavrado só poderá ser 
atacado por ação rescisória, conforme entendimento 
sumulado pelo Tribunal Superior do Trabalho.  
 
34)  Sobre o habeas corpus, podemos afirmar, somente: 
 
a) Em face da celeridade do habeas corpus, não é 
compatível o pedido de liminar; 
b) O analfabeto e o menor de 18 anos não possuem 
capacidade para interpor habeas corpus; 
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c) Segundo entendimento atual do STF, a pessoa jurídica 
não poderá ser paciente em ação de habeas corpus.  
d) O habeas corpus poderá ser impetrado mesmo não 
havendo risco à liberdade de locomoção do paciente. 
e) Um particular não poderá ser autoridade coatora, não 
podendo assim o paciente impetrar habeas corpus contra 
aquele. 
 
35) A legítima defesa requer, para a sua configuração, a 
ocorrência dos seguintes elementos, EXCETO: 
 
a) Agressão injusta. 
b) Agressão atual ou eminente. 
c) Evitabilidade.  
d) Uso do meio necessário de forma moderada. 
e) Lesão ou ameaça de lesão a direito próprio ou de 
terceiro. 
 
36) Quanto à citação e à intimação no processo penal, é 
possível afirmar que: 
 
a) O réu preso deve ser citado por intermédio de seu 
advogado. 
b) A citação inicial deve ser feita pelo correio, em 
qualquer hipótese. 
c) Não aceitável, sob nenhuma hipótese, a citação por 
hora certa. 
d) A regra no processo penal é que as citações sejam 
realizadas mediante mandado.  
e) A citação por edital poderá ser realizada mesmo tendo 
a certeza do local em que o acusado se encontra. 

 
37) Dadas as assertivas abaixo,  
 
I. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da 
proteção que se dá ao nome. 
II. O cônjuge do ausente será o legítimo curador sempre 
que não esteja separado judicialmente, ou de fato por 
mais de dois anos antes da declaração da ausência. 
III. As organizações religiosas são consideradas pessoas 
jurídicas de direito público. 
IV. A coação torna anulável o negócio jurídico.  
 
Estão corretas: 
 
a) I, III. 
b) II, IV. 
c) I, IV.  
d) II, III. 
e) I, II. 
 

38) Durante o seu horário de trabalho, um empregado 
que estava conduzindo um automóvel de propriedade 
de seu empregador veio a colidir com um poste, o que 
causou prejuízos em uma residência e ferimentos nos 
moradores. Após o ocorrido, o empregador buscou 
realizar um acordo com os moradores, não tendo 
logrado êxito.  
Em face dos acontecimentos, temos as seguintes 
afirmativas:  
 
I. O empregador é obrigado de responder pelos danos 
causados pelo seu empregado. 
II. Incide a responsabilidade sem culpa ou objetiva tanto 
em relação ao empregado como ao empregador.  
III. Sendo a responsabilidade objetiva, não existe defesa 
possível.  
 
De acordo com as afirmativas acima, podemos concluir 
que está(ão) correta(s): 
 
a) Todas as afirmativas. 
b) Somente a afirmativa I.  
c) Somente a afirmativa II. 
d) Somente a afirmativa III. 
e) As afirmativas I e III. 
 
39) Quanto à extinção do processo sem resolução do 
mérito, podemos afirmar que: 
 
a) Para que haja a extinção por abandono da causa pelo 
autor, depende de requerimento do réu; 
b) A extinção por inépcia da petição inicial, não pode ser 
declarada de ofício pelo juiz, mas sim a requerimento da 
parte; 
c) A extinção do processo sem resolução do mérito faz 
coisa julgada material. 
d) Impede que o autor proponha a nova demanda com a 
mesma causa de pedir. 
e) Quando o processo ficar parado por mais de 02 anos 
por negligência das partes será declarada a extinção do 
processo sem julgamento do mérito.  
 
40 - Considere as assertivas abaixo. 
 
Segundo o CPC, constitui título executivo: 
I. A sentença estrangeira homologada pelo Supremo 
Tribunal Federal. 
II.  A sentença homologatória de conciliação, mesmo 
que se refira à questão diversa o objeto da lide. 
III. A sentença arbitral, desde que homologada 
judicialmente. 
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IV. O instrumento particular de transação assinado 
somente pelo credor e devedor. 
 
a) Todas estão corretas. 
b) Todas estão incorretas. 
c) I, II e III estão corretas. 
d) Somente II está correta.  
e) Somente IV está correta. 
 




