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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DOURADINA 
 

CARGO: ADVOGADO 
EDITAL Nº 035/2015 

DATA: 27/09/2015 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Carta do Pleistoceno 
 

1º Senhores cientistas, quem daqui lhes escreve é o 
mamute. Escrevo porque chegou-me a notícia – como 
chegam depressa as notícias nesse tempo vosso! – de 
que estão tencionando me clonar. 
2º Estão planejando tirar um pedaço de mim, 
daquilo que vocês chamam de DNA, manipulá-lo de 
alguma maneira que para o meu cérebro antigo parece 
assaz complicada, mas que deveria se concluir com a 
minha presença implantada num óvulo de elefanta, 
decorrente gravidez, e posterior nascimento. 
3º Peço-lhes encarecidamente que não façam isso. 
Poderia invocar os direitos de autor pois, embora 
mínimo, qualquer pedaço de mim me pertence, mas 
receio não estar coberto ...... vossas leis autorais. Apelo 
então para aqueles sentimentos caridosos que dizeis 
habitar vosso coração. E para o bom senso, que 
infelizmente nem sempre tem esse mesmo endereço. 
4º Estou, como os meus semelhantes, extinto desde 
o Pleistoceno. Boas razões tivemos para sumir, embora 
ainda não pudéssemos prever o que vocês aprontariam 
no planeta. Não sumimos sozinhos. Outras coisas se 
foram desde então, outros animais. Aparentemente não 
fizeram falta. Nosso erro, talvez, foi ter deixado o 
retrato ........ paredes das cavernas. Sem querer, 
alimentamos saudades. E agora nos querem de volta. 
Mas, nascido outra vez, o que faria eu? 
5º Único da minha espécie, que função me dariam 
vocês depois de me fazerem atravessar à força 200 mil 
anos? Uma jaula de zoológico ou um viveiro de 
laboratório? Serviria para o turismo ou como cobaia? 
Seria uma peça de museu viva ou criatura que escapou 
de algum desses filmes de que vocês tanto gostam? E 
quem embolsaria o cachê pelo uso da minha imagem? 
6º No meu mundo, os homens que me caçavam 
com suas armas de pontas de pedra me temiam, quase 
como a um deus, e à noite, ao redor do fogo, falavam 
de mim com reverência. No mundo de vocês eu seria 
apenas um monstro que não inspira respeito ........ 
ninguém. Um monstro solitário, sem sequer a 
possibilidade de _____________ por uma loura e 
___________ para o alto do Empire State Building. Um 
monstro condenado À vida. 
7º E como explicar, à elefanta de quem eu 
nasceria, nosso estranho parentesco? 
8º O desmonte daquilo que fui já começou, antes 
mesmo do sequestro do meu DNA. Plantado no gelo 
durante séculos como uma árvore submersa, permaneci, 
até vossa chegada, com a dignidade de um ser 
grandioso. Eu era uma estátua da minha era. Intacto. 
Soberbo. Logo acabaram com isso. Sequer tiveram a 
elegância de serrar inteiro o bloco que me continha. 
Serraram apenas o que ________________, a porção 

que me manteria congelado. Os dentes deixaram de 
fora. E assim retangular, como uma embalagem de leite 
ou uma caixa de polpa de tomate em que alguém 
tivesse cravado dois garfos, fui içado por um guindaste 
diante dos olhos do mundo. Eu já não era uma estátua, 
era um container. 
9º Sei que para vocês eu nem mereço qualquer 
explicação, mas digam-me, qual é exatamente sua 
intenção? Esquecendo o brilhareco científico, suspeito 
que queiram trazer o passado de volta, com a desculpa 
de estudá-lo diretamente. 
10º Mas se fomos extintos é porque já não nos 
encaixamos nas condições ao redor – a evolução ejeta 
seus antigos parceiros. Para realmente trazer-nos de 
volta seria preciso clonar muito mais do que o meu 
DNA, seria preciso duplicar tudo aquilo que nos 
mantinha vivos. E uma vez recriado aquele universo, 
como vocês se encaixariam nele? 
11º Permitam-me uma última pergunta: encontrando 
restos de Homo sapiens dos quais fosse possível retirar 
o DNA, tentariam vocês igualmente implantá-lo no 
ventre de uma mulher do século vinte e um? 

(Marina Colasanti. A casa das palavras. São Paulo: Ática, 2004. p. 17-9) 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linha contínua no texto: 
a) me apaixonar – lhe carregar – interessava-os. 
b) apaixonar-me – carregá-la – lhes interessava. 
c) apaixonar-se – carregar-lhe – interessava-lhes.  
d) me apaixonar – a carregar – os interessava.  
 
02 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linha pontilhada no 
texto: 
a) com – às – em. 
b) pelas – em – para. 
c) nas – pelas – com. 
d) por – nas – a. 
 
03 - Analise as substituições possíveis para algumas 
palavras do texto: 
I - “tencionando” (1º parágrafo) – empenhando. 
II - “assaz” (1º parágrafo) – bastante. 
III - “ejeta” (10º parágrafo) – expulsa. 
Quais não causariam problemas de significado no 
texto? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III 
d) I, II e III. 
 
04 - As palavras que recebem acento gráfico pela 
mesma norma gramatical estão reunidas em: 
a) notícia – mínimo – científico. 
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b) solitário – árvore – espécie. 
c) cérebro – zoológico – elegância. 
d) vocês – cachê – até. 
 
05 - Assinale a alternativa em que o substantivo, 
retirado do texto, quanto ao gênero seja heterônimo: 
a) cientistas. 
b) autor. 
c) homens. 
d) mamute. 
 
06 - O elemento coesivo “mas” destacado no 9º 
parágrafo, poderia ser substituído sem prejuízo 
algum para o período, por qualquer um dos citados 
abaixo, exceto: 
a) conquanto. 
b) porém. 
c) todavia. 
d) entretanto. 
 
07 - Assinale a alternativa em que o plural no 
diminutivo das palavras retiradas do texto está de 
acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa: 
a) coração – coraçõezinhos. 
b) animais – animalzinhos. 
c) porção – porçãozinhas. 
d) mulher – mulherzinhas.  
 
08 - Analise as afirmativas, marque (V) para as 
verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo: 
(  ) “Preciso” se escreve com “s”, também se 
escreve com “s” groselha e milanesa. 
( ) Está correta a divisão silábica de “i-gual-
men-te”, “par-ce-i-ro” e “cria-tu-ra”. 
( ) São exemplos de homônimas imperfeitas as 
palavras “senso” (juízo) e “censo” (recenseamento). 
( ) “Senhores cientistas, quem daqui lhes 
escreve é o mamute” a vírgula foi empregada para 
isolar um aposto. 
a) V – V – F – V. 
b) V – F – V – F. 
c) F – V – F – F. 
d) F – F – V – V. 
 
09 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - O mamute julga que os seres humanos acabaram 
prejudicando muito o planeta e seu equilíbrio 
natural. 
II - O mamute compara os dois mundos: aquele em 
que viveu e aquele em que supostamente irá viver, 
caso seja clonado. 

III - O mamute quando foi retirado na forma de 
bloco, sentiu-se um objeto, uma mercadoria, uma 
coisa qualquer. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
10 - Todas as alternativas apresentam argumentos 
utilizados pelo mamute ao fazer seu pedido aos 
cientistas, exceto: 
a) A clonagem deveria ser feita na presença dele. 
b) Os direitos de autor já que o DNA é dele. 
c) A suposta caridade dos humanos. 
d) O bom senso. 
 
11 - Marcelo pretende comprar um brinquedo para 
seu filho. Se ele comprar esse brinquedo à vista, 
pagará R$ 50,00. Mas ele também pode comprar 
esse brinquedo em duas parcelas iguais, no valor de 
R$ 30,00 cada, sendo a primeira paga no ato da 
compra, e a segunda a ser paga dois meses após a 
compra. Caso Marcelo opte por comprar esse 
brinquedo na modalidade parcelado, estará 
pagando juros de: 
a) 10%. 
b) 20%. 
c) 25%. 
d) 50%. 
 
12 - A rotação de um triângulo retângulo de 
hipotenusa medindo 13 cm e um dos catetos 
medindo 5 cm, em torno do seu maior cateto, gera 
um sólido de revolução tal que metade do seu 
volume é igual a: 
a) 50π cm3. 
b) 100π cm3. 
c) 120π cm3. 
d) 150π cm3. 
 
13 - Em um grupo de 96 pessoas, sabe-se que 3/4 
delas gostam de café, que metade das pessoas desse 
grupo gosta de refrigerante, e que 1/6 não gosta de 
café nem de refrigerante. Dessa forma, assinale a 
alternativa correta: 
a) 56 pessoas gostam de café e refrigerante. 
b) 48 pessoas gostam apenas de café. 
c) 8 pessoas gostam apenas de refrigerante. 
d) 1/3 das pessoas desse gostam apenas de refrigerante. 
 
14 - Quatorze operários constroem um muro com 
120 m de comprimento e 2,5 m de altura em 9 dias, 
trabalhando 8 horas por dia. Se fossem 10 
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operários, trabalhando 10 horas por dia, 
construiriam um muro com 150 m de comprimento 
e 2 m de altura em, aproximadamente: 
a) 8 dias. 
b) 10 dias. 
c) 12 dias. 
d) 15 dias. 
 
15 - Kayk pretende cercar um terreno cuja largura 
mede 12 m a menos do que a medida do 
comprimento. Sabe-se que a área desse terreno 
mede 253 m2. Uma das dimensões desse terreno 
mede: 
a) 11 m. 
b) 12 m. 
c) 13 m. 
d) 14 m. 
 
16 - Sobre a Administração Pública, é CORRETO 
afirmar que: 
a) Ao servidor público civil não é garantido o direito à 
livre associação sindical. 
b) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor 
público serão computados e acumulados para fins de 
concessão de acréscimos ulteriores. 
c) A administração fazendária e seus servidores fiscais 
terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, 
precedência sobre os demais setores administrativos, na 
forma da lei. 
d) Os atos de improbidade administrativa importarão a 
cassação dos direitos políticos. 
 
17 - Sobre a duração do trabalho, é CORRETO 
afirmar que: 
a) Serão descontadas e computadas como jornada 
extraordinária as variações de horário no registro de 
ponto não excedentes de cinco minutos. 
b) Considera-se trabalho em regime de tempo parcial 
aquele cuja duração não exceda a trinta e cinco horas 
semanais.  
c) Os empregados sob o regime de tempo parcial não 
poderão prestar horas extras.  
d) Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um 
período mínimo de 8 (oito) horas consecutivas para 
descanso. 
 
18 - Salvo nos casos de revezamento semanal ou 
quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração 
superior a do diurno e, para esse efeito, sua 
remuneração terá um acréscimo de 20 % (vinte por 
cento), pelo menos, sobre a hora diurna. A hora do 
trabalho noturno será computada como sendo de: 
a) 50 minutos. 
b) 51 minutos e 30 segundos. 

c) 52 minutos e 30 segundos.  
d) 53 minutos e 27 segundos. 
 
19 - Sobre os prazos no processo civil, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) A superveniência de férias suspenderá o curso do 
prazo; o que Ihe sobejar recomeçará a correr do 
primeiro dia útil seguinte ao termo das férias. 
b) É defeso às partes, ainda que todas estejam de 
acordo, reduzir ou prorrogar os prazos peremptórios. 
c) Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente 
de declaração judicial, o direito de praticar o ato, 
ficando salvo, porém, à parte provar que o não realizou 
por justa causa. 
d) O prazo, estabelecido pela lei ou pelo juiz, não é 
contínuo, se interrompendo nos feriados. 
 
20 - Sobre a petição inicial, é CORRETO afirmar 
que: 
a) É ilícito formular pedido genérico nas ações 
universais quando não for possível determinar, de modo 
definitivo, as consequências do ato ou do fato ilícito. 
b) O pedido será cumulativo, quando, pela natureza da 
obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais 
de um modo. 
c) É permitida a cumulação, num único processo, 
contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre 
eles não haja conexão. 
d) Antes da citação, o autor não poderá aditar o pedido. 
 
21 - Sobre os Direitos e Garantias fundamentais, 
analise as afirmativas abaixo: 
I - Os direitos e garantias expressos nesta 
Constituição não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte. 
II - Conceder-se-á Mandado de Segurança sempre 
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, 
por ilegalidade ou abuso de poder. 
III - Será concedida extradição de estrangeiro por 
crime político ou de opinião. 
O número de afirmativas CORRETAS corresponde 
a: 
a) Zero. 
b) Uma. 
c) Duas. 
d) Três. 
 
22 - A fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial da União e 
das entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
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aplicação das subvenções e renúncia de receitas, 
será exercida pelo sistema de controle interno de 
cada Poder e mediante controle externo pelo 
seguinte órgão: 
a) Congresso Nacional. 
b) Ministério Público Federal. 
c) Procuradoria Geral da União. 
d) Ministério da Economia. 
 
23 - Sobre as finanças públicas, é CORRETO 
afirmar que: 
a) A competência da União para emitir moeda será 
exercida exclusivamente pelo banco central. 
b) É permitido ao banco central conceder, direta ou 
indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a 
qualquer órgão ou entidade que não seja instituição 
financeira. 
c) O Poder Executivo publicará, até sessenta dias após 
o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da 
execução orçamentária. 
d) O banco central não poderá comprar e vender títulos 
de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de 
regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. 
 
24 - A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios, EXCETO: 
a) Defesa do consumidor. 
b) Propriedade privada. 
c) Redução das desigualdades regionais e sociais. 
d) Tratamento favorecido para as empresas de pequeno 
e médio porte constituídas sob as leis brasileiras ou 
estrangeiras e que tenham sua sede e administração no 
País. 
 
25 - Assinale a alternativa que apresenta a 
associação incorreta em relação à competência de 
instituição dos impostos: 
a) Imposto sobre a propriedade territorial rural: 
Competência dos Estados. 
b) Imposto sobre a exportação: Competência da União. 
c) Imposto sobre operações de crédito, câmbio e 
seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários: 
Competência da União. 
d) Imposto sobre propriedade de veículos automotores: 
Competência dos Estados. 
 
26 - Sobre a Competência Tributária, analise as 
afirmativas abaixo como sendo Verdadeiras (V) ou 
Falsas (F): 

( ) Constitui delegação de competência o 
cometimento, a pessoas de direito privado, do 
encargo ou da função de arrecadar tributos. 
( ) O não-exercício da competência tributária a 
defere a pessoa jurídica de direito público diversa 
daquela a que a Constituição a tenha atribuído. 
( ) É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios estabelecer diferença tributária 
entre bens de qualquer natureza, em razão da sua 
procedência ou do seu destino. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA de cima para baixo: 
a) V, F, V. 
b) F, V, F. 
c) F, F, V. 
d) V, V, F. 
 
27 - Em relação aos procedimentos licitatórios, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) A licitação não será sigilosa, sendo públicos e 
acessíveis ao público os atos de seu procedimento, 
salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a 
respectiva abertura. 
b) O procedimento licitatório previsto em lei 
caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado 
em qualquer esfera da Administração Pública. 
c) As normas de licitações e contratos não devem 
privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
d) É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, 
de fornecimento de materiais e serviços sem previsão 
de quantidades ou cujos quantitativos não 
correspondam às previsões reais do projeto básico ou 
executivo. 
 
28 - Sobre o imposto sobre renda e proventos de 
qualquer natureza, é INCORRETO afirmar que: 
a) O imposto é de competência da União. 
b) A incidência do imposto depende da denominação da 
receita ou do rendimento, da localização, condição 
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da 
forma de percepção. 
c) A base de cálculo do imposto é o montante, real, 
arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos 
tributáveis. 
d) A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos 
proventos tributáveis a condição de responsável pelo 
imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam. 
 
29 - Sobre a Obrigação Tributária, é INCORRETO 
afirmar que: 
a) Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa 
obrigada às prestações que constituam o seu objeto. 
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b) A capacidade tributária passiva depende da 
capacidade civil das pessoas naturais. 
c) Em relação às pessoas jurídicas de direito público, 
Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de 
domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, 
considera-se como tal qualquer de suas repartições no 
território da entidade tributante. 
d) Salvo disposição de lei em contrário, a 
responsabilidade por infrações da legislação tributária 
independe da intenção do agente ou do responsável e da 
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. 
 
30 - Sobre a resposta do réu, é INCORRETO 
afirmar que: 
a) O réu poderá oferecer, no prazo de 15 (quinze) dias, 
em petição escrita, dirigida ao juiz da causa, 
contestação, exceção e reconvenção. 
b) A exceção será processada em apenso aos autos 
principais. 
c) Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas 
partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 
d) Há litispendência, quando se repete ação que já foi 
decidida por sentença, de que não caiba recurso.  
 
31 - Sobre a liquidação de sentença no processo 
civil, é INCORRETO afirmar que: 
a) Do requerimento de liquidação de sentença será a 
parte intimada, na pessoa de seu advogado. 
b) É permitido, na liquidação, discutir de novo a lide ou 
modificar a sentença que a julgou.  
c) Far-se-á a liquidação por arbitramento quando 
determinado pela sentença ou convencionado pelas 
partes e, quando o exigir a natureza do objeto da 
liquidação.  
d) Da decisão de liquidação caberá agravo de 
instrumento. 
 
32 - Sobre a prescrição e a decadência no processo 
civil, é CORRETO afirmar que: 
a) Os prazos de prescrição podem ser alterados por 
acordo das partes. 
b) A prescrição ocorre em cinco anos, quando a lei não 
lhe haja fixado prazo menor. 
c) É válida a renúncia à decadência fixada em lei. 
d) Se a decadência for convencional, a parte a quem 
aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, 
mas o juiz não pode suprir a alegação. 
 
33 - Das decisões no Processo Trabalhista são 
admissíveis os seguintes recursos, EXCETO: 
a) Recurso Extraordinário. 
b) Embargos.  
c) Recurso Ordinário. 
d) Agravo. 

34 - Sobre o Direito das Obrigações, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) Nas obrigações de fazer, incorre na obrigação de 
indenizar perdas e danos o devedor que recusar a 
prestação a ele só imposta, ou só por ele exequível. 
b) Nas obrigações alternativas, se todas as prestações se 
tornarem impossíveis com culpa do devedor, extinguir-
se-á a obrigação. 
c) Havendo mais de um devedor ou mais de um credor 
em obrigação divisível, esta presume-se dividida em 
tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os 
credores ou devedores. 
d) Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se 
resolver em perdas e danos. 
 
35 - Sobre as Obrigações solidárias, é INCORRETO 
afirmar que: 
a) A solidariedade pode ser presumida, resultar da lei 
ou da vontade das partes. 
b) Cada um dos credores solidários tem direito a exigir 
do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. 
c) O credor pode renunciar à solidariedade em favor de 
um, de alguns ou de todos os devedores. 
d) Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um 
dos devedores, responderá este por toda ela para com 
aquele que pagar. 
 
36 - O empréstimo gratuito de coisas não fungíveis e 
que perfaz-se com a tradição do objeto é 
denominado de: 
a) Mútuo. 
b) Prestação de serviço. 
c) Empreitada. 
d) Comodato. 
 
37 - Todo empregado terá direito anualmente ao 
gozo de um período de férias, sem prejuízo da 
remuneração. Sobre o assunto, é INCORRETO 
afirmar que: 
a) É vedado descontar, do período de férias, as faltas do 
empregado ao serviço. 
b) Não terá direito a férias o empregado que, no curso 
do período aquisitivo deixar o emprego e não for 
readmitido dentro de 60 (sessenta) dias subsequentes à 
sua saída. 
c) Os membros de uma família, que trabalharem no 
mesmo estabelecimento ou empresa, terão direito a 
gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e 
se disto não resultar prejuízo para o serviço. 
d) A concessão das férias será participada, por escrito, 
ao empregado, com antecedência de, no mínimo, 15 
(quinze) dias. Dessa participação o interessado dará 
recibo. 
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38 - Sobre o aviso prévio, é INCORRETO afirmar 
que: 
a) A falta do aviso prévio por parte do empregador dá 
ao empregado o direito aos salários correspondentes ao 
prazo do aviso, garantida sempre a integração desse 
período no seu tempo de serviço. 
b) Na despedida indireta não é devido o aviso prévio.  
c) O valor das horas extraordinárias habituais integra o 
aviso prévio indenizado. 
d) O empregado que, durante o prazo do aviso prévio, 
cometer qualquer das faltas consideradas pela lei como 
justas para a rescisão, perde o direito ao restante do 
respectivo prazo. 
 
39 - Sobre a Lei Orçamentária anual, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) Todas as despesas relativas à dívida pública, 
mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, 
constarão da lei orçamentária anual. 
b) A atualização monetária do principal da dívida 
mobiliária refinanciada poderá superar a variação do 
índice de preços previsto na lei de diretrizes 
orçamentárias. 
c) O refinanciamento da dívida pública constará 
separadamente na lei orçamentária e nas de crédito 
adicional. 
d) É vedado consignar na lei orçamentária crédito com 
finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. 
 
40 - Analise as afirmativas abaixo sobre as normas 
gerais de contratação de consórcios públicos: 
I - O consórcio público constituirá associação 
pública ou pessoa jurídica de direito público. 
II - Os estatutos disporão sobre a organização e o 
funcionamento de cada um dos órgãos constitutivos 
do consórcio público. 
III - O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante portaria, do protocolo 
de intenções. 
IV - A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar a 
descentralização e a prestação de políticas públicas 
em escalas adequadas. 
O número de afirmativas CORRETAS corresponde 
a: 
a) Uma. 
b) Duas. 
c) Três. 
d) Quatro.  
 
 
 
 
 




