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Leia o texto a seguir e responda o que se pede 

acerca do mesmo: 

 

EU ERA UM MORTO 

 

           Não me lembro do amanhecer do sexto dia. 

Tenho uma idéia nebulosa de que, durante toda a 

manhã, fiquei prostrado no fundo da balsa, entre a 

vida e a morte. Nesses momentos, pensava em 

minha família e a via tal como me contaram agora 

que esteve durante os dias do meu 

desaparecimento. Não fiquei surpreso com a notícia 

de que tinham me prestado homenagens fúnebres. 

Naquela sexta manhã de solidão no mar, pensei que 

tudo isso estava acontecendo. Sabia que haviam 

comunicado à minha família o meu 

desaparecimento. Como os aviões não voltaram, 

sabia que tinham desistido da busca e que me 

haviam declarado morto.  

Nada disso era errado, até certo ponto. Em 

todos os momentos, tratei de me defender. Encontrei 

sempre um meio de me defender. Encontrei sempre 

um meio de sobreviver, um ponto de apoio, por 

insignificante que fosse, para continuar esperando. 

No sexto dia, porém, já que não esperava mais 

nada. Eu era um morto na balsa.  

Á tarde, pensando que logo seriam cinco 

horas e os tubarões voltariam, fiz um desesperado 

esforço para me levantar e me amarrar à borda. Em 

Cartagena, há dois anos, vi na praia os restos de um 

homem destroçado por tubarão. Não queria morrer 

assim. Não queria ser repartido em pedaços entre 

um montão de animais insaciáveis. 

Eram quase cinco horas. Pontuais, os tubarões 

estavam ali, rodando a balsa. Levantei-me 

penosamente para desatar os cabos do estrado. 

A tarde era fresca. O mar, tranqüilo. Senti-me 

ligeiramente fortalecido. Subitamente, vi outra vez as 

sete gaivotas do dia anterior e essa visão infundiu 

em mim renovados desejos de viver. 

 

 

Nesse instante teria comido qualquer coisa. A 

fome me incomodava. Mas o pior era a garganta e a 

dor nas mandíbulas, endurecidas pela falta de 

exercício. Precisava mastigar qualquer coisa. Tentei 

arrancar tiras de borrachas dos sapatos, mas não 

tinha com que cortá-las. Foi então que lembrei dos 

cartões da loja de Mobile. 

Estavam num dos bolsos da calça, quase 

completamente desfeitos pela umidade. Rasguei-os, 

levei-os à boca e comecei a mastigar. Foi um 

milagre: a garganta se aliviou um pouco e a boca se 

encheu de saliva. Lentamente continuei mastigando, 

como se aquilo fosse chiclete. [...] Pensava continuar 

mastigando os cartões indefinidamente para aliviar a 

dor das mandíbulas e até achei que seria 

desperdício jogá-los no mar. Senti descer até o 

estômago a minúscula papa de papelão moído e 

desde esse instante tive a sensação de que me 

salvaria, de que não seria destroçado pelos 

tubarões. [...] 

          Afinal, amanheceu o meu sétimo dia no mar. 

Não sei por que estava certo de que esse não seria 

o último. O mar estava tranqüilo e nublado, e quando 

o sol saiu, mais ou menos às oito da manhã, eu me 

sentia reconfortado pelo bom sono da noite. Contra o 

céu cinza e baixo passaram sobre a balsa as sete 

gaivotas.  

Dois dias antes eu sentira uma grande alegria 

vendo as sete gaivotas. Mas quando as vi pela 

terceira vez, depois de tê-las visto durante dois dias 

consecutivos, senti o terror renascer. “são sete 

gaivotas perdidas”, pensei, com desespero. Todo 

marinheiro sabe que, às vezes, um bando de 

gaivotas se perde no mar e voa sem direção, 

durante vários dias, até encontrar e seguir um barco 

que lhes indique a direção do porto. Talvez aquelas 

gaivotas que vira durante três dias fossem as 

mesmas todos os dias, perdidas no mar. Isso 

significa que eu me distanciava cada vez mais da 

terra. 

(Gabriel Garcia Márquez, Relato de um náufrago. 3. ed. Rio 

de Janeiro: Record, 1970. p. 70-3.) 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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É incorreto afirmar que: 

a) O texto pertence ao gênero relato pessoal; 

b) Trata-se de um relato de um grupo de 

marinheiros e nada os atormentava além 

dafome; 

c) O relator fala especificamente do sexto e do 

sétimo dia; 

d) O marinheiro havia sido declarado morto; 

e) O marinheiro não conseguiu mastigar as tiras do 

seu sapato. 

 

 

Na primeira sentença do texto “Não me lembro do 

amanhecer do sexto dia” tem-se:  

a) próclise; 

b) ênclise; 

c) mesóclise; 

d) mesóclise pela presença do advérbio; 

e) próclise e ênclise.  

 
 

 

 

 

A última oração do segundo parágrafo “Eu era um 

morto na balsa.” apresenta uma forma verbal que: 

a) está no pretérito perfeito; 

b) está no pretérito imperfeito do indicativo; 

c) está no modo indicativo e no tempo presente; 

d) é um verbo de primeira conjugação; 

e) é um verbo regular. 

 

 

No penúltimo parágrafo do texto há:  

a) dois pronomes do caso reto, dois possessivos e 

um oblíquo; 

b) quatro pronomes e um deles é possessivo; 

c) quatro pronomes pessoais do caso reto; 

d) cinco pronomes oblíquos; 

e) somente dois pronomes pessoais do caso 

oblíquo.  

 

 

 

O sentido da frase: “Se estiver chegando” é 

garantido em: 

a) conquanto esteja chegando; 

b) porquanto esteja chegando; 

c) posto que esteja chegando; 

d) ainda que esteja chegando; 

e) desde que esteja chegando. 

 

 

 

A palavra que semanticamente está relacionada a 

chumbo é: 

a) plúmbeo; 

b) fulvo; 

c) pluvial; 

d) cúpido;  

e) fluvial. 

 

 

 

Marque a alternativa que preenche os espaços 

corretamente: Ele não conhecia _______ médica 

mas foi ________ clínica ________ dez horas da 

noite, sem telefonar antes. 

a) a – a – às; 

b) a – à – às; 

c) à – a – às; 

d) à –a – as; 

e) à – à – às. 
 

 
 

 

Quanto à concordância verbal, marque a alternativa 

INCORRETA: 

a) Os meninos e as meninas seriam repreendidos 

pelos avós naquela hora; 

b) Os outros meninos e eu estávamos chegando a 

Ouro Preto; 

c) Os meninos e tu estaríeis chegando agora; 

d) Somente a b esta correta. 

e) As alternativas a, b e c estão corretas. 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 
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Na sentença: “Grande é a fadiga, pouca é a alegria” 

tem-se um caso de: 

a) antítese; 

b) pleonasmo; 

c) metáfora; 

d) anacoluto; 

e) prosopopéia. 

 
 

 

 

Observe: “Não cometa semelhante falta”. O 

pronome destacado é: 

a) de tratamento; 

b) pessoal reto; 

c) demonstrativo; 

d) possessivo; 

e) oblíquo. 

 
 

 

 

 

 

O ano de 2011 foi marcado por mortes de grandes 

figuras políticas e econômicas no cenário mundial. 

Assinale abaixo a alternativa que representa 

corretamente uma dessas pessoas com sua 

respectiva causa mortis: 

 

a) O ditador norte-coreano King Jong II, suicídio. 

b) O ditador líbio Muammar Kadafi, de causas 

naturais. 

c) O ditador norte-coreano King Jong II, de causas 

naturais. 

d) O terrorista Osama Bin Laden, assassinado por 

tropas afegãs. 

e) O ditador líbio Muammar Kadafi, assassinado 

por tropas americanas. 

 
 

 

 

“Foi um inventor, empresário e magnata americano 

no setor da informática. Ficou mundialmente 

conhecido por ter sido presidente e diretor executivo 

da Apple e por revolucionar indústrias diversas, 

como: computadores pessoais, filmes de animação, 

música, telefones, tabletse publicação digital. 

Também foi diretor executivo da empresa de 

animação gráfica Pixar e morreu em outubro de 

2011, em decorrência de câncer pancreático”. O 

enunciado faz referência a que figura? 

a) Bill Gates 

b) Mark Zuckerberg 

c) Steven Spielberg  

d) Steve Jobs 

e) George Lucas 

 

 

 

Sobre as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP‟s), 

julgue os itens a seguir: 

I – É um novo modelo de Segurança Pública e de 

policiamento que promove a aproximação entre a 

população e a polícia, aliada ao fortalecimento de 

políticas sociais nas comunidades.  

II - As UPP‟s representam uma importante „arma‟ do 

Governo Federal e das Secretarias de Segurança, 

atuando em todos os Estados-Membros.  

III – Dentre suas principais funções, servem para 

recuperar territórios perdidos para o tráfico e levar a 

inclusão social à parcela mais carente da população. 

IV – Dentre os territórios pacificados pelas UPP‟s 

podemos citar: as comunidades do Morro Santa 

Marta, Cidade de Deus, Pavão-Pavãozinho e 

Cantagalo. 

 

Desta forma, podemos afirmar que: 

 

a) Todas as opções estão corretas. 

b) Apenas as opções I e II estão corretas. 

c) Apenas a opção IV está incorreta. 

d) Apenas as opções II e IV estão incorretas. 

e) Apenas a opção II está incorreta. 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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Sobre a chamada “Primavera Árabe”, julgue os itens 

a seguir: 

I – Trata-se de uma onda revolucionária de protestos 

e manifestações que vem ocorrendo no Oriente 

Médio e no norte da África, desde o final do ano de 

2010.  

II – Envolveu países como Tunísia, Egito, Líbia, 

Coréia do Norte e Espanha. 

III – Os protestos têm compartilhado técnicas de 

resistência civil em campanhas sustentadas em 

greves, manifestações, passeatas e comícios, bem 

como no uso de mídias sociais, como Facebook, 

Twitter e vídeos espalhados no Youtube. 

IV – Todas as manifestações são pacíficas e não há, 

até agora, o registro de conflito nos países 

envolvidos. 

Desta forma, podemos afirmar que: 

a) Somente I está correta. 

b) Somente I e III estão corretas. 

c) Somente I e IV estão corretas. 

d) As alternativas I, II e III estão corretas. 

e) Todas estão corretas. 

 
 

 

 

Com a visita do presidente norte-americano Barack 

Obama, a presidenta Dilma bateu de frente com os 

EUA em dois assuntos polêmicos: 

a) A exploração de petróleo da reserva Pré-sal e a 

morte misteriosa do terrorista Osama Bin Laden. 

b) A guerra cambial diante da baixa do dólar e o 

valor da baixa taxa de importação. 

c) A intervenção na crise política em Honduras e a 

Defesa do programa nuclear iraniano. 

d) A crise do dólar por causa das exportações e o 

fim do bloqueio a Cuba. 

e) Apoio ao governo da Líbia e a liberação dos 

presos políticos de Guantánamo. 

 

 

 

Apesar de a consulta plebiscitária ter sido realizada 

em 1993, o Município de Nazária somente se tornou 

realidade mais de uma década após o sufrágio. A 

razão para o retardamento foram Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade ajuizadas contra a Lei nº 4.810, 

de 14 de dezembro de 1995, que criou o novo 

município. O principal argumento utilizado pelos 

opositores da emancipação está elencado no item: 

a) Baixo índice de escolaridade da população 

consultada. 

b) Grande dependência econômica de Teresina. 

c) Descontinuidade territorial de Teresina. 

d) Infra-estrutura precária. 

e) Possibilidade de revoltas populares. 

 

 

 

Sobre o Estado do Piauí, julgue as assertivas 

abaixo: 

I. Há um projeto de desmembrá-lo em dois estados: 

Gurguéia, formado pelas cidades do norte, e Piauí, 

composto pelos municípios restantes do sul; 

II. Possui um dos mais expressivos parques 

industriais do Brasil; 

III. De acordo com dados do IBGE, tem uma 

população estimada de mais de 3 (três) milhões de 

habitantes; 

IV. É o único Estado do Nordeste que não possui 

sua capital situada no litoral. 

V. É o estado mais pobre da federação, pois possui, 

em valores absolutos, o menor Produto Interno Bruto 

(PIB). 

 

a) Todas as assertivas estão corretas. 

b) I, III, IV e V estão corretas. 

c) III, IV e V estão corretas. 

d) III e IV estão corretas 

e) I, IV e V estão corretas. 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

CONHECIMENTOS LOCAIS 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 
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O bioma Mata dos Cocais, importante formação 

vegetal de transição entre a floresta amazônica e a 

caatinga, encontra-se presente no Município de 

Nazária. Qual a principal palmeira encontrada na 

região? 

a) Carnaúba. 

b) Buriti. 

c) Oiticica. 

d) Açaí. 

e) Babaçu. 

 

 

Sobre a população de Nazária, pode-se afirmar que 

é: 

a) predominante urbana, masculina e parda. 

b) predominante rural, masculina e parda. 

c) predominante rural, feminina e negra. 

d) predominante urbana, feminina e branca. 

e) predominante rural, masculina e negra. 

 

 

 

Sobre o Município de Nazária, pode-se afirmar que: 

I. É importante polo pecuarista do Estado do Piauí; 

II. É banhado por dois importantes rios: Parnaíba e 

Poti; 

III. Possui 09 (nove) vereadores em sua Câmara 

Municipal; 

IV. Travou com Teresina batalha judicial pelos 

recursos da arrecadação do ICMS (Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços); 

 

a) Todos estão corretos. 

b) Apenas I e II estão corretos. 

c) Apenas I e III estão incorretos. 

d) Apenas III e IV estão corretos. 

e) Apenas I, II e III estão incorretos. 

 

 

 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Segundo orientação dominante na 

jurisprudência, os direitos fundamentais 

passíveis de restrição mediante atividade 

legislativa podem ter seu âmbito de proteção 

reduzido de forma ilimitada.  

b) Os direitos fundamentais constantes do catálogo 

de direitos individuaise sociais podem ser 

regulamentados por medida provisória. 

c) Os direitos constantes de tratados internacionais 

são intangíveis, não podendo ser alterados 

sequer por emenda constitucional.  

d) Segundo a jurisprudência dominante, somente 

os direitos constantes do catálogo de direitos 

individuais gozam de proteção da cláusula 

pétrea.  

e) No sistema constitucional brasileiro, os direitos 

previstos em tratado internacional são dotados 

de força de uma norma constitucional. 

 

 

Projeto de lei que disponha sobre o aumento da 

remuneração dos servidores municipais não poderá 

ser apresentado por 5% do eleitorado do município, 

a câmara municipal. Isto se deve ao fato de que: 

a) O percentual do eleitoral municipal só é de 2% 

para iniciativa popular da lei. 

b) Para iniciativa popular das leis municipais exige-

se o mínimo de 10% de eleitorado local. 

c) A matéria é de iniciativa do chefe do poder 

executivo. 

d) Inexiste iniciativa popular das leis na esfera 

municipal. 

e) A matéria de iniciativa do presidente da câmara 

de vereadores. 

 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 
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Quanto ao processo legislativo previsto na 

Constituição Federal, assinale a assertiva correta. 
 

a) Os projetos de lei deverão ser aprovados, 

necessariamente, pelo plenário da Câmara e do 

Senado Federal.  

b) Decisão do Congresso Nacional no sentido de 

sustar a eficácia de ato normativo que exorbite 

dos limites do poder regulamentar pode ser 

objeto de controle de constitucionalidade 

concentrado no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal.  

c) No processo de reforma constitucional, o 

Senado Federal atua como Casa revisora.  

d) Na hipótese de superação do veto parcial, a 

disposição vetada de um projeto de lei 

sancionado pelo Presidente da República 

entrará em vigor com eficácia retroativa.  

e) A comissão representativa do Congresso 

Nacional, em funcionamento no período de 

recesso, dispõe de todos os poderes típicos do 

órgão legislativo, podendo deliberar inclusive 

sobre emenda constitucional e sobre a cassação 

de deputados ou de senadores. 

 

 

Ao teor da Súmula Vinculante 28: “É inconstitucional 

a exigência de depósito prévio como requisito de 

admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda 

discutir a exigibilidade do crédito tributário”, tem por 

escopo impedir a adoção do princípio jurídico 

denominado: 
 

a) Princípio da Igualdade ou Isonomia Tributária 

b) Venire Contra FactumProprium 

c) Solve et Repete 

d) Exceção de contrato não cumprido 

e) Contraditório e ampla defesa 

 

 

 

A respeito do ISS considere as afirmações a seguir: 

 

I – A nota fiscal de serviços deverá ser emitida no 

momento da prestação do serviço, independente de 

ter havido ou não recebimento do preço.  

II – O ISS não incide sobre prestação de serviços de 

diversões públicas de natureza itinerante. 

III – O ISS não incide na prestação de serviço sob 

vínculo empregatício. 

IV - A nota fiscal de serviços deverá ser emitida por 

todos os que são prestadores de serviços, exceto os 

isentos. 

 

Está correto o que se afirma apenas em: 

a) I e II 

b) I e III  

c) II e III  

d) II e IV 

e) III e IV 

 

 

 

Assinale a opção correta no que se refere à 

legalidade tributária. 

 

a) O IPI deve ser instituído, obrigatoriamente, por 

lei complementar. 

b) O governador pode conceder, por meio de 

decreto, isenção válida de IPVA. 

c) Não é possível alterar, nos limites estabelecidos 

em lei, as alíquotas do IOF por decreto. 

d) É vedada a majoração de alíquotas de Imposto 

de Renda por medida provisória. 

e) Se o município vir a atualizar o valor monetário 

da base de cálculo do IPTU poderá ser 

disciplinada mediante decreto. 

 

 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 
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Julgue os seguintes itens, referentes aos atos 

administrativos. 

 

I – O ato administrativo só pode ser revogado pelo 

poder judiciário 

II – Ato discricionário pode ser praticado pela 

administração com liberdade de escolha de seu 

conteúdo, de seu destinatário, de sua conveniência, 

de sua oportunidade e do modo de sua realização. 

III – Ato vinculado é aquele para cuja realização a lei 

estabelece requisitos e condições. 

IV – Ato nulo é aquele que a administração, e 

somente ela, pode invalidar, por motivo de 

conveniência, oportunidade ou justiça. 
 

Estão certos apenas os itens: 

a) I e II 

b) I e III 

c) II e IV 

d) II e III 

e) III e IV 

 

 

 

Determinado Município realizou licitação na 

modalidade pregão para contratar fornecimento de 

bens comuns. Se a licitante vencedora não celebrar 

o contrato, pode o Município contratar a licitante 

classificada em segundo lugar? 
 

a) Não pode, a não ser que se trate da modalidade 

de concorrência. 

b) Pode, desde que a segunda classificada 

concorde com o preço apresentado na proposta 

da licitante classificada em primeiro lugar. 

c) Pode, desde que ela venha a ser devidamente 

habilitada. 

d) Pode, após reabrir prazo para apresentação de 

novos lances para as licitantes classificadas. 

e) Não pode, pois a modalidade que permite tal 

possibilidade é leilão. 

 

 

 

Em matéria de responsabilidade civil do servidor 

público, a obrigação de reparar o dano: 

 

a) Se estende aos sucessores, integralmente, 

tendo o servidor agido com culpa ou com dolo. 

b) Não se estende aos sucessores. 

c) Se estende aos sucessores, integralmente, 

apenas se o servidor tiver agido com dolo. 

d) Se estende aos sucessores, até o limite do valor 

da herança, tendo o servidor agido com culpa ou 

com dolo. 

e) Se estende aos sucessores, até o limite do valor 

da herança, apenas se o servidor tiver agido 

com dolo. 

 

 

 

Quanto a vigência da Lei é correto afirmar que: 

 

a) A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, 

respeitados o ato jurídico perfeito, o direito 

adquirido e menos a coisa julgada que poderá 

ser revista. 

b) Salvo disposição contrária, a lei começa a 

vigorar em todo o País, 45 (quarenta e cinco) 

dias depois de oficialmente promulgada. 

c) Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da 

lei brasileira, quando admitida, se inicia 90 

(noventa) dias depois de oficialmente 

promulgada. 

d) Não se destinando à vigência temporária, a lei 

terá vigor até que outra a modifique ou a 

revogue. 

e) A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou 

especiais a par das já existentes, sempre revoga 

a anterior. 

 

 

 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA - PI                                                                        CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

Instituto Machado de Assis - IMA                                                                                                                       8 

 

 

 

Em se tratando de Direito das Obrigações, é 

INCORRETO afirmar o que está descrito em: 

 

a) Não cumprida a obrigação, responde o devedor 

por perdas e danos, mais juros e atualização 

monetária segundo índices oficiais regularmente 

estabelecidos, e honorários de advogado. 

b) Nas obrigações negativas o devedor é havido 

por inadimplente desde o dia em que executou o 

ato de que se devia abster. 

c) Pelo inadimplemento das obrigações respondem 

todos os bens do devedor. 

d) Nos contratos benéficos, responde por simples 

culpa o contratante, a quem o contrato aproveite, 

e por dolo aquele a quem não favoreça. Nos 

contratos onerosos, responde cada uma das 

partes por culpa, salvo as exceções previstas em 

lei. 

e) Não tendo sido ajustada época para o 

pagamento, o credor só pode exigi-lo mediante 

anuência do devedor. 

 

 

 

Sobre a comunicação dos atos processuais, analise: 

 

I. Não se fará a citação, salvo para evitar o 

perecimento do direito, aos noivos, nos dez 

primeiros dias de bodas. 

II. Em regra, a citação será feita pelo correio, para 

qualquer comarca do País. 

III. A carta precatória tem caráter itinerante e 

somente depois de ordenado o cumprimento poderá 

ser apresentada a juízo diverso que dela consta, a 

fim de se praticar o ato. 

IV. Quando a citação for feita por meio de oficial de 

justiça, o prazo começa a correr da data da juntada. 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o Código de Processo Civil, é 

correto o que consta APENAS em: 

a) I, II e III 

b) I, III e IV 

c) II e IV 

d) II e III 

e) I e III 

 
 

Quanto aos recursos marque a alternativa correta: 

a) As decisões proferidas por juiz singular, em 

regra, são recorríveis por meio de embargos, 

agravo de instrumento e apelação. A esse 

respeito, julgue o item: A apelação é um recurso 

cabível somente das sentenças proferidas em 

ações de conhecimento e nas cautelares com 

natureza satisfativa.  

b) Indeferida a petição inicial, por não ter sido 

emendada pelo autor, o recurso apropriado 

contra a decisão será a apelação, cujo 

processamento se dará independentemente de 

citação do réu, e com possibilidade de juízo de 

retratação.  

c) Se, por ocasião do julgamento de uma apelação, 

o tribunal não conhecer do recurso principal, 

poderá conhecer do recurso adesivo, desde que 

satisfeitos os requisitos de admissibilidade.  

d) Quando o recurso tem como objetivo a reforma 

da sentença, por vício de conteúdo, isto é, erro 

de julgamento por violação de norma de direito 

material ou erro na concretização do direito, 

eventual provimento desse recurso acarretará o 

reconhecimento da nulidade e, como 

conseqüência, a decisão impugnada será 

cassada.  

e) Havendo sucumbência recíproca e interposto 

recurso independente, poderá o Ministério 

Público, terceiro prejudicado ou interveniente no 

processo, interpor recurso adesivo. Esse recurso 

é subordinado ao recurso principal, salvo quanto 

à admissibilidade. Não sendo conhecido o 

principal, o tribunal deverá dar provimento ao 

adesivo, para reformar em parte a decisão 

impugnada.  

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 
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Socorro foi demitida sem justa causa pela empresa 

em que trabalhava. No cumprimento do aviso prévio 

a empresa resolveu pagar horas extras, pelas as 2 

(duas) horas diárias que deviam ser reduzidas da 

jornada de trabalho, para que a mesma pudesse 

procurar trabalho. Neste caso, assinale a alternativa 

correta: 

a) É válida, desde que a empresa remunere as 

duas horas extras diárias com acréscimo de no 

mínimo 20%. 

b) Não é válida e a empresa deverá pagar novo 

aviso prévio mais multa de 50% de seu valor. 

c) É válida, desde que a empresa remunere as 

duas horas extras diárias mais multa de 100%. 

d) É válida, desde que a empresa remunere as 

duas horas extras diárias. 

e) Não é válida e a empresa deverá pagar novo 

aviso prévio. 

 

 

O exercício de trabalho em condições insalubres, 

acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo 

Ministério do Trabalho, assegura a percepção de 

adicional respectivamente: 
 

a) 20% (quarenta por cento), 15% (vinte por cento) 

e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da 

região, segundo se classifiquem nos graus 

máximo, médio e mínimo. 

b) 25% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) 

e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da 

região, segundo se classifiquem nos graus 

máximo, médio e mínimo. 

c) 30% (quarenta por cento),15% (vinte por cento) 

e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da 

região, segundo se classifiquem nos graus 

máximo, médio e mínimo. 

d) 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) 

e 10% (dez por cento) do salário-mínimoda 

região, segundo se classifiquem nos graus 

máximo, médio e mínimo. 

e) 20% em qualquer caso do salário-mínimo da 

região. 

 

 

Com relação ao procedimento sumaríssimo, é 

correto afirmar que: 

a) Exige pedido certo e determinado, admitindo, 

todavia, a citação por edital quando o paradeiro 

do réu for desconhecido. 

b) Não se aplica às ações em que é parte a 

Administração Pública direta, autárquica e 

fundacional. 

c) Se aplica aos dissídios individuais e coletivos, 

cujo valor não exceda a 40 vezes o salário 

mínimo vigente na data do ajuizamento. 

d) Dispensa a tentativa de conciliação, em prol da 

celeridade processual. 

e) As demandas sujeitas a rito sumaríssimo não 

poderão ser instruídas e julgadas em audiência 

única.  

 

 

Em relação a jornada de trabalho, considere as 

assertivas abaixo. 

I - A duração normal do trabalho, para os 

empregados em qualquer atividade privada, não 

excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não 

seja fixado expressamente outro limite. 

II - Não serão descontadas nem computadas como 

jornada extraordinária as variações de horário no 

registro de ponto não excedentes de cinco minutos, 

observado o limite máximo de dez minutos diários. 

III- A duração normal do trabalho poderá ser 

acrescida de horas suplementares, em número não 

excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito 

entre empregador e empregado, ou mediante 

contrato coletivo de trabalho. 

IV - Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho 

deverá constar, obrigatoriamente, a importância da 

remuneração da hora suplementar, que será, pelo 

menos, 10% (vinte por cento) superior à da hora 

normal. 

Qual(is)a(as) correta(as)? 

a) Somente I 

b) Somente II e IV 

c) Somente III e IV 

d) Somente I, II e III 

e) Somente II, III e IV 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 
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Funcionário Público que, no exercício de suas 

funções, exige para si, a fim de liberar pagamento 

devido a fornecedor do Estado, um percentual do 

valor a ser creditado, sob pena de retardar o 

pagamento, comete o crime de: 

 

a) Concussão consumada (art. 316, CP), sendo 

irrelevante o fato de que tenha o agente obtido 

ou não o que exigiu da vítima, já que se trata de 

crime formal. 

b) Peculato consumado (art. 312, CP), se o credor 

aceita a "oferta" e permite que o funcionário 

público efetue o desconto do valor combinado de 

seu crédito, mesmo que depois o agente não 

venha a ter proveito com o produto do crime. 

c) Concussão em sua forma tentada (art. 316, c/c 

art. 14, II, CP), isso caso o credor não aceite 

pagar a propina. 

d) Corrupção passiva própria, porque o ato 

funcional era, na origem, lícito, vez que o crédito 

existia. 

e) Advocacia administrativa (art. 321, CP), uma vez 

que o agente, valendo-se de sua qualidade de 

funcionário público, defende interesse privado 

perante a administração pública. 

 

 

 

Quantos aos crimes de responsabilidade dos 

Prefeitos Municipais, assinale a alternativa correta: 

 

a) Apropriação de bens ou rendas públicas, ou 

desviá-los em proveito próprio ou alheio é pena 

de detenção, de três meses a três anos. 

b) Desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou 

verbas públicas é pena de reclusão, de dois a 

doze anos. 

 

 

 

 

c) Apropriação de bens ou rendas públicas, ou 

desviá-los em proveito próprio ou alheio, 

acarreta a perda de cargo e a inabilitação, pelo 

prazo de cinco anos, para o exercício de cargo 

ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem 

prejuízo da reparação civil do dano causado ao 

patrimônio público ou particular. 

d) O processo do crime de utilização indevida, em 

proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou 

serviços públicos é comum ao julgamento pela 

Câmara dos Vereadores. 

e) As previdências para a abertura do inquérito 

policial ou instauração da ação penal não forem 

atendidas pela autoridade policial ou pelo 

Ministério Público estadual, poderão ser 

requeridas ao Procurador Geral do Estado. 

 

 

 

Nos termos do Código de Processo Penal, será 

admitida a decretação da prisão preventiva: 

 

a) Nos crimes dolosos punidos com pena privativa 

de liberdade mínima de 4 (quatro) anos; 

b) Se o crime envolver violência doméstica e 

familiar contra a mulher, criança, adolescente, 

idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para 

garantir a execução das medidas protetivas de 

urgência. 

c) Se tiver sido condenado por outro crime doloso, 

mesmo sem sentença transitada em julgado. 

d) A prisão preventiva não poderá ser decretada 

em caso de descumprimento de qualquer das 

obrigações impostas por força de outras 

medidas cautelares. 

e) Quando houver dúvida sobre a identidade civil 

da pessoa poderá se decretada e mantida 

mesmo após superada a dúvida. 

 

 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




