Prefeitura Municipal de Japeri
Concurso Público - 2013

Procurador
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com o enunciado das 40(quarenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:
DISCIPLINAS

Nº QUESTÃO

Língua Portuguesa

10

Raciocínio Lógico

10

Conhecimentos Específicos

20

b) Uma Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser
entregue ao fiscal no final.
2 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de incrição conferem com os que
aparecem na confirmação de incrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.
3 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à
caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.
4 - Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha
somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior - BARRA DE
RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.
5 - Na prova, as questões objetivas são identificadas pelo mesmo número que se situa acima do enunciado.
6 - Na Folha de Respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas que estão
identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.
7 - Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E);
Só uma corresponde adequadamente ao quisito proposto. Você só deve assinar UMA RESPOSTA. A marcação de
nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.
8 - Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certa deve ser feita cobrindo
TODO O ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de
tinta preta ou azul, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto,
preencha os campos de marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível
dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.
9 - SERÁ ELIMINADO do concurso o candidato que:
a) se utilizar durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como
rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha
de Respostas.
10 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações
assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.
11 - Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A LISTA DE
PRESENÇA.
12 - TRANSCREVA A FRASE ABAIXO, utilizando letra CURSIVA, no espaço reservado no canto superior do sua
Folha de Respostas.

“ Aprender sem pensar é tempo perdido.”
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LINGUA PORTUGUESA
Texto para as questões 1, 2, 3 e 4.
Depois
Depois de sonhar tantos anos,
De fazer tantos planos
De um futuro pra nós.
Depois de tantos desenganos,
Nós nos abandonamos como tantos casais
Quero que você seja feliz
Hei de ser feliz também

QUESTÃO 2

A ideia de traição no relacionamento está expressa nos
seguintes versos:
(A) “Depois de varar madruga/Esperando por nada”
(B) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”
(C) “Vamos ter liberdade/Para amar a vontade/Sem trair
mais ninguém”
(D) “Já tivemos momentos/Mas passou nosso tempo/ Não
podemos negar”
(E) “Quero que você seja feliz/Hei de ser feliz também/
Depois”

QUESTÃO 3

Depois de varar madrugada
Esperando por nada
De arrastar-me no chão
Em vão
Tu viraste-me as costas
Não me deu as respostas
Que eu preciso escutar
Quero que você seja melhor
Hei de ser melhor também

O relacionamento chegou ao fim. Essa conclusão fica
clara nos versos:

Nós dois
Já tivemos momentos
Mas passou nosso tempo
Não podemos negar
Foi bom
Nós fizemos histórias
Pra ficar na memória
E nos acompanhar
Quero que você viva sem mim
Eu vou conseguir também

QUESTÃO 4

(A) “Depois de varar madrugada/Esperando por nada”
(B) “Já tivemos momentos/Mas passou nosso tempo/Não
podemos negar”
(C) “De fazer tantos planos/de um futuro pra nós”
(D) “De arrastar-me no chão/Em vão”
(E) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”
A separação é algo cada vez mais comum nos casais da
nossa sociedade. Esse tema é abordado na letra da música
interpretada por Marisa Monte. O verso que justifica o
que está em negrito é:

Depois de aceitarmos os fatos
Vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém
Meu bem
Vamos ter liberdade
Para amar à vontade
Sem trair mais ninguém
Quero que você seja feliz
Hei de ser feliz também
Depois
(Arnaldo Antunes/Carlinhos Brown/Marisa Monte)
(Disponível em: http://www.vagalume.com.br/marisa-monte/depois.html)

QUESTÃO 1

O texto acima mostra:

(A) “Depois de tantos desenganos/Nós nos abandonamos
como tantos casais”
(B) “Nós fizemos histórias/Pra ficar na memória”
(C) “Quero que você seja melhor/Hei de ser melhor
também”
(D) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”
(E) “Vamos ter liberdade/Para amar à vontade”

QUESTÃO 5

No verso “Vou trocar seus retratos pelos de um outro
alguém”, as palavras destacadas podem ser classificadas,
respectivamente, como:
(A) Pronome possessivo e pronome indefinido;
(B) Pronome possessivo e pronome demonstrativo;
(C) Pronome pessoal e pronome possessivo;
(D) Pronome demonstrativo e pronome indefinido;
(E) Pronome oblíquo e pronome indefinido.

(A) o reencontro do casal;
(B) a separação do casal;
(C) a união do casal depois de altos e baixos;
(D) a união do casal depois de alguns desenganos;
(E) o início do relacionamento.
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QUESTÃO 6

A frase em que ocorre oração subordinada substantiva
subjetiva é:
(A) Na ata da reunião não constava que elas estivessem
presentes.
(B) Nossa maior preocupação era que chovesse.
(C) Ele sempre teve receio que você o abandonasse.
(D) Seus amigos confiam em que você vencerá.
(E) Teus pais estavam certos de que tu voltarias.

QUESTÃO 7

Indique
o
conjunto
INCORRETAMENTE:

de

palavras

escritas

Toda pedra do caminho
Você pode retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar
Indique a figura de linguagem presente nos versos acima:
(A) metáfora;
(B) metonímia;
(C) hipérbole;
(D) catacrese;
(E) eufemismo.

QUESTÃO 9

(A) Privilégio – frustração – extenso;
(B) Misto – defesa – análise;
(C) Extenso – miséria – defesa;
(D) Análise – misto – extenso;
(E) Estenso – mizéria – defeza.

“Se o bem e o mal existem”
Indique a figura de linguagem presente no verso acima.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 08 E 09.
É preciso saber viver

(Composição: Erasmo Carlos e Roberto Carlos)

(A) metáfora;
(B) metonímia;
(C) hipérbole;
(D) catacrese;
(E) antítese.

QUESTÃO 10

Quem espera que a vida
Seja feita de ilusão
Pode até ficar maluco
Ou morrer na solidão
É preciso ter cuidado
Pra mais tarde não sofrer
É preciso saber viver

Assinale o item em que a vírgula foi usada para isolar o
aposto.
(A) Ele já morou em Natal, em Fortaleza, em São Paulo.
(B) Os dois rapazes, Rodrigo e Paulo, eram primos.
(C) Com muito cuidado, a advogada analisou o documento.
(D) A igreja era pequena e pobre. Os altares, humildes.
(E) Você ainda não sabe, mocinha vaidosa, que a vida é
difícil.

Toda pedra do caminho
Você pode retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar
Se o bem e o mal existem
Você pode escolher

RACIOCINIO LOGICO

É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
Saber viver, saber viver!
Fonte: http://www.kboing.com.br/script/radioonline/busca_artista.
php?artista=titas&cat=music – 2/11/2009 – adaptada.
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QUESTÃO 11
O dia 25 de dezembro de 2004, festa do natal, foi
celebrado num dia de sábado. Podemos afirmar que o dia
do trabalho, 1° de maio de 2005, foi comemorado num
dia de:
(A) domingo;
(B) segunda-feira;
(C) terça-feira;
(D) quarta-feira;
(E) quinta-feira.
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QUESTÃO 12

Dois garotos, Pedro e Gabriel, participam de uma gincana
no colégio. Em uma das provas eles devem realizar
movimentos determinados numa ficha que deve ser
sorteada. Após os movimentos eles devem fazer uma
estimativa sobre a distância que estão um do outro. Na
ficha sorteada estão as seguintes instruções:
-

QUESTÃO 15

Uma tarefa de casa de Pedrinho era construir, de papelão,
um dado. Em casa Pedrinho recortou um papelão no
formato da figura abaixo e com caneta fez as marcações
dos pontos. Ao montar esse dado a soma dos pontos das
faces opostas do dado pode ser:

Participante 1: partindo da origem desloque-se 5
metros na direção Leste, mais 10 metros na direção
Norte, mais 10 metros na direção Leste e pare.
Participante 2: partindo da origem desloque-se 5
metros na direção Leste, mais 10 metros na direção
Sul, mais 25 metros na direção Leste, mais 40 metros
na direção Norte e pare.

Se todas as instruções foram seguidas corretamente então
a distância exata entre eles no final da prova é:
(A) 22 metros;
(B) 25 metros;
(C) 27 metros;
(D) 29 metros;
(E) 31 metros.

(A) 3, 4, 7, 8;
(B) 5, 7, 8, 9;
(C) 3, 7, 9;
(D) 4, 6, 9, 11;
(E) 6, 9, 10, 11.

QUESTÃO 13

QUESTÃO 16

A mãe de Mariana é filha única de minha mãe. Com
certeza mariana é minha:
(A) sobrinha;
(B) tia;
(C) sobrinha;
(D) irmã;
(E) filha.

QUESTÃO 14

Observe a sequência abaixo conhecida como sequência
de Fibonacci.
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...
Podemos afirmar que a soma do oitavo com o nono termo
dessa sequência é:

Três amigos André, Andrey e Adriano abastecem seus
carros sempre no mesmo posto de combustíveis. André
abastece a cada 8 dias, Andrey abastece a cada 9 dias e
Adriano abastece a cada 12 dias. Se no dia 23 de abril
de 2013 os três abastecerem seus carros, então voltarão a
abastecer no mesmo dia de novo pela primeira vez no dia:
(A) 29 de maio;
(B) 12 de junho;
(C) 15 de maio;
(D) 30 de abril;
(E) 01 de junho.

(A) 47.
(B) 51.
(C) 53.
(D) 55.
(E) 59.
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QUESTÃO 17

No Enem 2012, apenas 1,1% dos 4,1 milhões de
candidatos tiraram notas iguais ou superiores a 900 pontos
(1000 é máximo). A figura abaixo mostra a distribuição
do desempenho dos participantes:

QUESTÃO 19

A cozinha da casa de Pedro tem o formato de um
paralelepípedo reto retângulo com 4 metros de
comprimento, 2,5 metros de largura e 2,7 metros de altura.
Ele deseja colocar azulejos nas paredes e no piso da cozinha.
O Pedreiro contratado fez as medições e acrescentou no
orçamento de material a compra de 10% a mais de azulejos.
A área das paredes, que não receberão azulejos, ocupadas
pala porta e pelas janelas é de 6,1 m2. Se esses azulejos são
vendidos em caixas de 2,5 m2 então o número de caixas de
azulejos que devem ser compradas é:
(A) 16 caixas;
(B) 17 caixas;
(C) 18 caixas;
(D) 19 caixas;
(E) 20 caixas.

(Fonte: guia do estudante)

Analisando o gráfico acima podemos afirmar que:
(A) mais de 1/4 dos participantes tiveram nota final
superior a 700;
(B) mais de 4/5 dos participantes tiveram nota final
inferior a 700;
(C) mais da metade dos participantes tiveram nota final
inferior a 500;
(D) mais de 1/3 dos participantes tiveram nota final
superior a 600;
(E) mais da metade dos participantes ficaram na faixa de
nota final de 400 a 600.

QUESTÃO 18

Três irmãos Danilo, Dalila e Daniel nasceram no século
XX. A soma das idades de Danilo e Dalila é 36 anos. A
soma das idades de Danilo e Daniel é 46 anos e a soma
das idades de Dalila e Daniel é 48 anos. A soma das idades
dos três irmãos é:

QUESTÃO 20

A tabela abaixo mostra os salários dos funcionários de
uma empresa.
N° de Funcionários
8
2
6
3
1

Salário em R$
960,00
1200,00
1500,00
2000,00
4000,00

A média, a moda e a mediana dos salários apresentados no
quadro são, em reais, respectivamente iguais a:
(A) 1932,00; 1500,00; 1500,00.
(B) 1932,00; 960,00; 1500,00.
(C) 1528,00; 1500,00; 1350,00.
(D) 1454,00; 960,00; 1500,00.
(E) 1650,00; 4000,00; 2000,00.

(A) 59 anos;
(B) 61 anos;
(C) 63 anos;
(D) 65 anos;
(E) 67 anos.

Prefeitura Municipal de Japeri

w

CONCURSO PÚBLICO-2013

PROCURADOR

Pag. 6

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

Considera-se Constituição Dirigente aquela que busca
dirigir a ação governamental do Estado – adota um
programa de conformação da sociedade – estabelece uma
direção política permanente – preordena programas a
serem realizados, objetivos e princípios de transformação
econômica e social – é o “estatuto jurídico do político”.
Atribui-se as ideias de Constituição Dirigente ao autor:
(A) Hans Kelsen;
(B) Canotilho;
(C) Carl Schimitt;
(D) Ferdinand Lassalle;
E() José Afonso da Silva.

QUESTÃO 22

Sobre os poderes da Administração Pública, está
CORRETA a alternativa:
(A) Por se tratar o poder de polícia uma das hipóteses
de incidência para a cobrança da espécie tributária
contribuição de melhoria, encontra-se definido o
poder de polícia no Código Tributário Nacional;
(B) Considera-se poder disciplinar da Administração
Pública a possibilidade de aplicação de sanções
exclusivamente aos agentes públicos, desta forma
aquele que contrata com a Administração está
submetido apenas ao regime jurídico privado;
(C) No exercício dos poderes administrativos, pode a
Administração Pública, excepcionalmente, delegar
atos de caráter normativo e decisões de recursos
administrativos em razão de conveniência e
oportunidade;
(D) O Congresso Nacional pode sustar os atos normativos
do Poder Executivo que exorbitem do poder
regulamentar ou dos limites da delegação legislativa;
(E) O poder de polícia diz respeito às atribuições de
fiscalização de atividades privadas em prol do
interesse da coletividade, inclusive manifestando-se
na apuração de crimes contra a Administração.
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QUESTÃO 23

Está de acordo com a Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro - LINDB:
(A) A lei nova, que estabeleça disposições gerais e
especiais a par das já existentes, não revoga nem
modifica a lei anterior;
(B) Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não
a conhece, salvo força maior ou caso fortuito;
(C) Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de
acordo com a analogia, os costumes, a equidade, o
direito comparado, a doutrina e os princípios gerais
de direito;
(D) Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão
judicial de que já não caiba recurso;
(E) Nos Estados, estrangeiros, a obrigatoriedade da
lei brasileira, quando admitida, se inicia três meses
depois de oficialmente sancionada.
QUESTÃO 24
Sobre a prescrição no Código Civil de 2002, pode-se
afirmar que:
(A) Prescreve em um ano a pretensão para haver prestações
alimentares, a partir da data em que se vencerem;
(B) Prescreve em dois anos a pretensão dos tabeliães,
auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros
e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e
honorários;
(C) Prescreve em três anos a pretensão de ressarcimento
de enriquecimento sem causa;
(D) Prescreve em quatro anos a pretensão do vencedor
para haver do vencido o que despendeu em juízo.
(E) Prescreve em cinco anos a pretensão relativa à tutela,
a contar da data da aprovação das contas.
QUESTÃO 25
Consoante o Código de Civil de 2002, as obrigações:
(A) Na obrigação de dar coisa incerta, antes da escolha,
não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da
coisa, exceto por força maior ou caso fortuito;
(B) Nas obrigações alternativas, se uma das duas
prestações não puder ser objeto de obrigação ou se
tornada inexequível, não subsistirá o débito quanto à
outra;
(C) A obrigação é indivisível quando a prestação tem
por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de
divisão, apenas por sua natureza e por motivo de
ordem econômica;
(D) Na solidariedade passiva, o credor não pode renunciar
à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos
os devedores;
(E) O pagamento reiteradamente feito em outro local faz
presumir renúncia do credor relativamente ao previsto
no contrato.
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QUESTÃO 26

Segundo os direitos reais no Código Civil de 2002,
considera-se INCORRETA a afirmação disposta no item:
(A) Ocorre a avulsão, quando, por força natural violenta,
uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a
outro, o dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo,
se indenizar o dono do primeiro ou, sem indenização, se,
em um ano, ninguém houver reclamado;
(B) O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de
modo algum o exercício legítimo da servidão;
(C) Salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez
registrada, só se extingue, com respeito a terceiros,
quando expressamente revogada pela Administração
Pública;
(D) O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de
excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir,
no pagamento, a outros credores, observada, quanto à
hipoteca, a prioridade no registro;
(E) O instrumento do penhor deverá ser levado a registro,
por qualquer dos contratantes; o do penhor comum
será registrado no Cartório de Títulos e Documentos.

QUESTÃO 27

Na responsabilidade Civil, o Código Civil de 2002 dispõe
que:
(A) São também responsáveis pela reparação civil os
pais, pelos filhos adolescentes que estiverem sob sua
autoridade e em sua companhia;
(B) A responsabilidade civil é independente da criminal,
não se podendo questionar mais sobre a existência
do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas
questões se acharem decididas no juízo cível;
(C) Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode
reaver o que houver pago daquele por quem pagou,
salvo se o causador do dano for descendente seu,
ascendente seu, absoluta ou relativamente incapaz;
(D) O direito de exigir reparação e a obrigação de prestála não se transmitem com a herança;
(E) Aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde
pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou
forem lançadas em lugar indevido.

QUESTÃO 28

Consoante as normas do Código Tributário Nacional, é
CORRETO afirmar que:

(C) Interpreta-se literalmente a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção;
(D) A lei tributária que define infrações, ou lhe comina
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto à dispensa do
cumprimento de obrigações tributárias acessórias;
(E) O emprego da equidade poderá resultar na dispensa
do pagamento de tributo devido.

QUESTÃO 29

Sobre as regras de competência internacional no Código
de Processo Civil, está INCORRETO o item:
(A) Compete à autoridade judiciária brasileira, com
exclusão de qualquer outra conhecer de ações relativas
a imóveis situados no Brasil;
(B) A ação intentada perante tribunal estrangeiro não
obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça
da mesma causa e das que Ihe são conexas;
(C) É competente a autoridade judiciária brasileira quando
no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;
(D) Quando a ação se originar de fato ocorrido ou de ato
praticado no Brasil, a competência da justiça brasileira
é exclusiva;
(E) Reputa-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica
estrangeira que aqui tiver agência, filial ou sucursal.

QUESTÃO 30

Consoante dispõe o Código de Processo Civil, considerase CORRETA a alternativa:
(A) É lícito formular pedido genérico quando a
determinação do valor da condenação depender de ato
que deva ser praticado pelo réu ou pelo autor;
(B) A confissão judicial faz prova contra o confitente,
podendo, inclusive, prejudicar os litisconsortes;
(C) Incumbe às partes, dentro em 10 (dez) dias, contados
da intimação do despacho de nomeação do perito a
indicação do assistente técnico;
(D) Na ação rescisória, o autor deverá depositar a
importância de 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa, a título de multa, caso a ação seja, por
unanimidade de votos, declarada inadmissível, ou
improcedente;
(E) A apelação será recebida só no efeito devolutivo,
quando interposta de sentença que confirmar a
antecipação dos efeitos da tutela.

(A) Não constitui elemento mínimo da lei que institui
a contribuição de melhoria a delimitação da zona
beneficiada;
(B) Os princípios gerais de direito privado utilizam-se
para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance
de seus institutos, conceitos e formas, e para definição
dos respectivos efeitos tributários;
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QUESTÃO 31

Nos termos da Lei no 11.101/2005, não constitui
determinação da sentença que decreta a falência:
(A) Fixação do termo legal da falência, sem poder
retrotraí-lo por mais de 100 (cem) dias contados
somente do pedido de falência;
(B) Nomeação do administrador judicial;
(C) Determinação de expedição de ofícios aos órgãos
e repartições públicas e outras entidades para que
informem a existência de bens do falido;
(D) Contenção da síntese do pedido, a identificação do
falido e os nomes dos que forem a esse tempo seus
administradores;
(E) Ordenação ao Registro Público de Empresas que
proceda à anotação da falência no registro do devedor.

QUESTÃO 32

Em relação aos contratos administrativos, conforme a Lei
no 8.666/93, está CORRETA a alternativa:
(A) Em havendo alteração unilateral do contrato que
aumente os encargos do contratado, a Administração
deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio
econômico-financeiro inicial;
(B) A execução do contrato deverá ser acompanhada e
fiscalizada por um representante da Administração
especialmente designado, vedada à contratação de
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações
pertinentes a essa atribuição;
(C) A rescisão do contrato administrativo em razão de
decretação de falência ou a instauração de insolvência
civil garante ao contrato o direito de devolução da
garantia;
(D) A Administração somente rejeitará, no todo, obra,
serviço ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato;
(E) A Administração Pública responde subsidiariamente
pelos encargos previdenciários resultantes da
execução do contrato.

QUESTÃO 33

Sobre os crimes ambientais (Lei no 9.605/98) e os crimes
contra as relações de consumo ( Lei no 8.078/1990),
indique o item INCORRETO:
(A) É circunstância agravante dos crimes tipificados
no Código de Defesa do Consumidor o fato de ser
cometido em época de grave crise econômica ou por
ocasião de calamidade;
(B) Os crimes contra as relações de consumo estão
previstos exclusivamente no Código de Defesa do
Consumidor;
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(C) A lei de Crimes Ambientais prevê a desconsideração da
personalidade jurídica sempre que sua personalidade
for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados
à qualidade do meio ambiente;
(D) Nas infrações penais previstas na Lei de Crimes
Ambientais, a ação penal é pública incondicionada;
(E) A Lei de Crimes Ambientais tipificou crimes contra o
Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural.

QUESTÃO 34

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
(A) o ICMS incide sobre alienação de salvados de sinistro
pelas seguradoras;
(B) é inconstitucional a incidência do imposto sobre
serviços de qualquer natureza - ISS sobre operações
de locação de bens imóveis;
(C) é inconstitucional a adoção, no cálculo do valor de
taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo
própria de determinado imposto, desde que não haja
integral identidade entre uma base e outra;
(D) é inconstitucional a exigência de depósito prévio
como requisito de admissibilidade de ação judicial
na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito
tributário;
(E) a justiça do trabalho é competente para processar e
julgar ação possessória ajuizada em decorrência do
exercício do direito de greve pelos servidores públicos
estatutários.

QUESTÃO 35

Segundo disposição da Lei nº 8.213, de 24.jul.1991, podese afirma que:
(A) Independe de carência a concessão das seguintes
prestações pensão por morte, auxílio-reclusão,
salário-família e auxílio-acidente;
(B) O auxílio-doença deixa de ser pago quando o
segurado recupera a capacidade e retorna ao trabalho,
mantendo-se o benefício quando se transforma em
aposentadoria por invalidez;
(C) O salário-família serve para auxiliar no sustento dos
filhos de até 16 (dezesseis) anos de idade ou inválidos
de qualquer idade.
(D) Para ter direito ao auxílio-doença, o trabalhador
tem de contribuir para a Previdência Social por, no
mínimo, 12 meses, sem ressalvas;
(E) São consideradas como doença do trabalho a doença
degenerativa e a inerente a grupo etário;
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QUESTÃO 36

Consoante o Código Penal, os crimes contra a organização
do trabalho:
(A) O crime de atentado contra a liberdade de trabalho
constitui-se pela conduta de constranger alguém,
mediante violência ou grave ameaça, a celebrar
contrato de trabalho, ou a não fornecer a outrem ou
não adquirir de outrem matéria-prima ou produto
industrial ou agrícola;
(B) O crime de atentado contra a liberdade de contrato
de trabalho e boicotagem violenta constitui-se pela
conduta de constranger alguém, mediante violência
ou grave ameaça a exercer ou não exercer arte, ofício,
profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar
durante certo período ou em determinados dias;
(C) No crime de atentado contra a liberdade de associação,
a pena cominada é somente de reclusão;
(D) No crime de exercício de atividade com infração de
decisão administrativa, a pena cominada pode ser de
detenção, de três meses a dois anos, ou multa;
(E) Inexiste tipificação no Código Penal para a conduta de
recrutamento de trabalhadores, mediante fraude, com
o fim de levá-los para território estrangeiro.
QUESTÃO 37
Segundo a Lei no 6.404/76 (Lei das Sociedades por
Ações), marque a opção CORRETA:
(A) É expressamente vedado a companhia ter por objeto
a participação em outras sociedades, mesmo que
prevista no estatuto;
(B) O estatuto da companhia fixará o valor do capital
social, expresso em moeda nacional ou em moeda
estrangeira;
(C) É permitida a emissão de ações por preço inferior ao
seu valor nominal;
(D) O estatuto pode assegurar a uma ou mais classes
de ações ordinárias o direito de eleger, em votação
em separado, um ou mais membros dos órgãos de
administração;
(E) A companhia poderá cobrar o custo da substituição
dos certificados, quando pedida pelo acionista.

QUESTÃO 38

Sobre o mandado de segurança ( Lei no 12.016/2009),
pode-se afirmar que:
(A) Cabe mandado de segurança contra os atos de gestão
comercial praticados pelos administradores de
empresas públicas, de sociedade de economia mista e
de concessionárias de serviço público;
(B) Não se concederá mandado de segurança quando se
tratar de decisão judicial transitada em julgado;
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(C) O pedido de mandado de segurança não poderá ser
renovado dentro do prazo decadencial, se a decisão
denegatória não lhe houver apreciado o mérito;
(D) O direito de requerer mandado de segurança extinguirse-á decorridos 130 (cento e trinta) dias, contados da
ciência, pelo interessado, do ato impugnado;
(E) O mandado de segurança coletivo induz litispendência
para as ações individuais.
QUESTÃO 39
Sobre a ação popular (Lei no 4.717/1965) e a ação
civil pública (Lei no 7.347/1985), marque a alternativa
CORRETA:
(A) A ação popular obedecerá ao procedimento sumário,
previsto no Código de Processo Civil;
(B) O prazo prescricional da ação popular é de 10 (dez)
anos;
(C) Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais
tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a
propositura da ação civil pública, remeterão peças à
autoridade policial para as providências cabíveis;
(D) Na ação popular, a parte condenada a restituir bens ou
valores ficará sujeita a seqüestro e penhora, desde a
prolação da sentença condenatória;
(E) Na ação civil pública, O juiz não poderá conferir
efeito suspensivo aos recursos, mesmo que seja para
evitar dano irreparável à parte.

QUESTÃO 40

Sobre o controle de constitucionalidade no Brasil, está
CORRETO o que se diz:
(A) O controle concentrado foi introduzido no Brasil a
partir da Constituição Federal de 1891 por influência
dos EUA (juiz Marshall– caso Marbury x Madison 1803);
(B) Na Constituição de 1824, o Poder Moderador,
exercido pelo parlamento, exercia o controle difuso
de constitucionalidade;
(C) Considera-se de natureza dúplice a decisão proferida
em sede de ADC (Ação Direta de Constitucionalidade);
(D) Cabe aos Estados a instituição de representação de
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos
estaduais ou municipais em face da Constituição
Estadual e da Constituição Federal, vedada a
atribuição da legitimação para agir a um único órgão;
(E) O Senado Federal tem competência para suspender
a execução, somente no todo, de lei declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal.
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