Concurso Público Municipal - Edital 001/2015 - DATA DA PROVA: 01/03/2015

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

1

Identifique-se na parte inferior desta capa;

2

Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;

3

Utilize caneta esferográfica azul ou preta;

4

O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;

5

Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;

6
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura.
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
7
Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão
Resposta que acompanha a prova;
8
Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,
emenda ou rasura;
9

Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;

10

Este caderno de prova contém, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);

11
Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão
Resposta;
12

Assine o Cartão Resposta no local indicado.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº da inscrição

Boa Prova!

JÁ NÃO SE FAZEM PAIS COMO ANTIGAMENTE
Lourenço Diaféria

1º
A grande caixa foi descarregada do caminhão com cuidado. De um lado estava escrito
assim: “Frágil”. Do outro lado estava escrito: “Este lado para cima”. Parecia embalagem de
geladeira, e o garoto pensou que fosse mesmo uma geladeira. Foi colocada na sala, onde
permaneceu o dia inteiro.
2º
À noitinha a mãe chegou, viu a caixa, mostrou-se satisfeita, dando a impressão de que
já esperava a entrega do volume.
3º
– Filhinho, vem ver o papai que a mamãe _________.
4º
O filho entrou na sala, acanhado diante do artefato estranho: era um boneco,
perfeitamente igual a um homem adulto. Tinha cabelos encaracolados, encanecidos nas
têmporas, usava Trim, desodorante, fazia a barba com gilete ou aparelho elétrico, sorria,
fumava cigarros king-size, bebia uísque, roncava, assobiava, tossia, piscava os olhos – às
vezes um de cada vez – assoava o nariz, abotoava o paletó, jogava tênis, dirigia carro, lavava
pratos, limpava a casa, tirava o pó dos móveis, fazia strogonoff, acendia a churrasqueira,
lavava o quintal, estendia roupa, passava a ferro, engomava camisas, e dentro do peito tinha
um disco que repetia: “Já fez a lição? Como vai, meu bem? Ah, estou tão cansado! Puxa, hoje
tive um trabalhão dos diabos! Acho que vou ficar até mais tarde no escritório. Você _________
ver o bode que deu hoje lá na firma! Serviço de dono-de-casa nunca é reconhecido! Meu bem,
hoje não”
5º
O menino estava boquiaberto. Fazia tempo que sentia falta do pai, o qual havia dado no
pé. Nunca se __________, porém percebia que a mãe também necessitava de um
companheiro. E ali estava agora o boneco, com botões, painéis embutidos, registros,
totalmente transistorizado. O menino entendia agora porque a mãe trabalhara o tempo todo,
muitas vezes chegando bem tarde. Juntara economias, sabe lá com que sacrifícios, para
comprar aquele paizão.
6º
– Ele conta histórias, mãe?
7º
Os técnicos olharam o garoto com indiferença.
8º
– Esse é o modelo ZYR-14, mais indicado para atividades domésticas. Não conta
histórias. Mas assiste a televisão. E pode ser acoplado a um dispositivo opcional, que permite
longas caminhadas ..... campos de futebol. Sabendo manejá-lo, sem forçar, tem garantia ........
suportar crianças até seis anos. Porém não conta histórias, e não convém insistir, pode
desgastar o circuito do monitor.
9º
O garoto se decepcionou um pouco, sem demonstrar isso à mãe, que parecia
encantada.
10
Ligado ..... tomada elétrica (funcionava também com bateria), o equipamento paterno já
havia colocado os chinelos e, sem dizer uma palavra, foi até à mesa e apanhou o jornal.
11
A mãe puxou o filho pelo braço:
12
– Agora vem filhinho. Vamos lá para dentro, deixa teu pai descansar.
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas pontilhadas
no texto:
a) aos – de – na.
b) nos – em – em.
c) a – para – à.
d) em – a – a.
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha contínua no
texto:
a) trouxe – precisava – queixara.
b) trousse – pressisava – queichara.
c) trosse – precizava – quechara.
d) trouxe – pressizava – queixara.
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03 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica das palavras retiradas do
texto e 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:
(
) A mesma norma de acentuação gráfica que serve para “pé” serve também para
“até”.
(
) As paroxítonas “móveis” e “tênis” são acentuadas por terminarem em “is”.
(
) O vocábulo “uísque” é acentuado porque o “i” é tônico de hiato.
(
) Os vocábulos “elétrica” e “têmpora” obedecem à mesma regra de acentuação
gráfica.
a) F – V – F – F.
c) V – V – V – F.
b) F – F – V – V.
d) V – F – F – V.
04 - Analise as afirmativas referentes ao significado das palavras retiradas do texto:
I - A palavra “encanecidos” tem como sinônimo “grisalhos”.
II - As palavras “bode” e “pode” são consideradas exemplos de palavras parônimas.
III - As palavras “mais” e “mas” são exemplos de palavras homófonas heterógraficas.
Quais afirmativas estão corretas?
a) Apenas I e II.
c) Apenas I e III.
b) Apenas II e III.
d) I, II e III.
05 - Analise as afirmativas referentes ao gênero e número dos substantivos retirados do
texto, marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida assinale a
sequência correta de cima para baixo:
(
) O plural de “dono-de-casa” é “donos-de-casas”.
(
) O plural no diminutivo de “botões” é “botõezinhos”.
(
) “Crianças” é um substantivo feminino uniforme comum de dois gêneros.
(
) “Homem” é um substantivo masculino biforme com o feminino proveniente de
um radical distinto.
a) F – V – F – V.
c) F – F – V – V.
b) V – V – F – F.
d) F – F – F – V.
06 - Em “Mas assiste a televisão”. (7º parágrafo), o elemento coesivo destacado introduz
um novo período, atribuindo a este, em relação ao anterior, a noção de:
a) oposição.
c) explicação.
b) conclusão.
d) condição.
07 - Assinale a alternativa em que o segmento grifado abaixo está substituído pelo
pronome correspondente de modo incorreto:
a) Fez a lição = Fê-la.
b) Os técnicos olharam o garoto com indiferença = Os técnicos olharam-no com indiferença.
c) A mãe puxou o filho pelo braço = A mãe puxou-lhe pelo braço.
d) Pode desgastar o circuito do monitor = Pode desgastá-lo.
08 - Analise as afirmativas referentes ao texto:
I - Com o novo “pai”, a família decididamente readiquiria os velhos hábitos domésticos.
II - O pai eletrônico era um perfeito exemplar da sociedade de consumo, domesticada
pela propaganda massificante.
III - A última frase da crônica nos mostra que renasceram na mãe os antigos zelos e
preocupação com a paz doméstica.
Quais afirmativas estão corretas?
a) Apenas I e II.
b) Apenas II e III.
c) Apenas I e III.
d) I, II e III.
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09 - O volume de um cone circular reto cujo diâmetro da base mede 9 cm e a geratriz
mede 7,5 cm é igual a:
a) 40,5π cm3.
c) 121,5π cm3.
3
b) 91π cm .
d) 131,5π cm3.
10 - Uma equipe composta por 14 pedreiros constrói um muro com altura de 3 m e
comprimento de 800 m em 22 dias, trabalhando 8 horas por dia. Se essa equipe fosse
composta por 10 pedreiros, trabalhando 10 horas por dia, um muro com 2,5 m de altura e
1000 m de comprimento seria construído em:
a) menos de 20 dias.
c) mais de 24 e menos de 28 dias.
b) mais de 20 e menos de 24 dias.
d) mais de 28 e menos de 35 dias.
11 - Zinho nasceu quando Zico tinha 12 anos. Hoje, o produto de suas idades é igual a
363. Zico tem:
a) 10 anos.
c) 12 anos.
b) 11 anos.
d) 33 anos.
12 - Um violão pode ser vendido de duas maneiras: à vista, por R$ 840,00; ou a prazo, em
duas parcelas no valor de R$ 450,00, sendo a primeira parcela paga no ato da compra.
Na venda desse violão a prazo, são cobrados juros mensais de, aproximadamente:
a) 45%.
c) 25%.
b) 35%.
d) 15%.
13 - Numa turma com 80 alunos, sabe-se que 75% dos alunos gostam de Matemática, e
que 3/5 dos alunos gostam de Ciências. O número de alunos dessa turma que gostam de
Ciências e de Matemática é igual a:
a) 16.
c) 32.
b) 28.
d) 36.
14 - A Festa da Padroeira dos Motociclistas de Tijucas do Sul já completou sua terceira
edição. A primeira comemoração ocorreu em:
a) Julho de 2.012.
c) Junho de 2.012.
b) Julho de 2.013.
d) Junho de 2.013.
15 - Grau de parentesco do ex-Governador José Richa e do Governador Beto Richa:
a) Avô e neto.
c) Pai e filho.
b) Irmãos.
d) Tio e sobrinho.
16 - O Ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, foi advogado de
que Partido Político Abaixo?
a) Democratas.
b) Partido da Social Democracia Brasileira.
c) Partido do Movimento Democrático Brasileiro.
d) Partido dos Trabalhadores.
17 - Primeiro nome dado em meados da década de 1.930 a região onde hoje se localiza o
Município de Tijucas do Sul:
a) Ambrósio.
c) Aruatã.
b) Arraial Grande.
d) Campos Gerais de Curitiba.
18 - Quando é que o eleitor terá a oportunidade de votar em dois candidatos para o cargo
de Senador?
a) Em 2.016.
c) Em 2.020.
b) Em 2.018.
d) Nunca, o eleitor somente pode escolher um candidato ao Senado.
4

19 - De acordo com a Lei complementar 101/2000, assinale a alternativa correta:
a) A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada poderá superar a
variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias e em legislação
específica.
b) É permitido consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação
ilimitada.
c) Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central
do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados
a benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos.
d) A lei orçamentária consignará dotação para investimento com duração superior a um
exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua
inclusão.
20 - De acordo com a Lei complementar 101/2000, sobre Receita Pública, assinale a
alternativa incorreta:
a) Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro
ou omissão de ordem técnica ou legal.
b) O montante previsto para as receitas de operações de crédito poderá ser superior ao das
despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.
c) O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério
Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas
orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente,
inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.
d) Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão
e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da
Federação.
21 - De acordo com a Lei complementar 101/2000, sobre Despesa com Pessoal, assinale
a alternativa incorreta:
a) Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de
servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".
b) A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência
com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.
c) Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o
somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas,
relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de
Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e
variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais,
gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos
sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.
d) É obrigatória a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos
à nova carga horária.
22 - De acordo com a Lei 11.107/2005, assinale a alternativa incorreta:
a) O consórcio público será constituído por contrato cuja celebração dependerá da prévia
subscrição de protocolo de intenções.
b) A denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio, é uma das
cláusulas necessárias do protocolo de intenções.
c) A previsão de que a assembleia geral é a instância máxima do consórcio público e o número
de votos para as suas deliberações, não é uma das cláusulas necessárias do protocolo de
intenções.
d) A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os
Estados em cujos territórios estejam situados os Municípios consorciados.
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23 - De acordo com a Lei complementar 101/2000, sobre Despesa com Pessoal destinação de recursos públicos para o setor privado, assinale a alternativa incorreta:
a) Jamais poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para
socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional, ainda que mediante a concessão de
empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário.
b) Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos,
inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções
e a participação em constituição ou aumento de capital.
c) A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas
físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às
condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em
seus créditos adicionais.
d) Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física, ou jurídica que não esteja
sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres
não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação.
24 - De acordo com a Lei 11.107/2005, assinale a alternativa incorreta:
a) O protocolo de intenções deve definir o número de votos que cada ente da Federação
consorciado possui na assembleia geral, sendo assegurado 1 (um) voto a cada ente
consorciado.
b) É sempre necessária a cláusula do contrato de consórcio que preveja determinadas
contribuições financeiras ou econômicas de ente da Federação ao consórcio público.
c) O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial.
d) Os entes da Federação consorciados, ou os com eles conveniados, poderão ceder-lhe
servidores, na forma e condições da legislação de cada um.
25 - De acordo com a Lei 11.107/2005, assinale a alternativa incorreta:
a) O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação, mediante lei, do protocolo
de intenções.
b) A ratificação pode ser realizada com reserva que, aceita pelos demais entes subscritores,
implicará consorciamento parcial ou condicional.
c) A ratificação realizada após 2 (dois) anos da subscrição do protocolo de intenções
dependerá de homologação da assembleia geral do consórcio público.
d) O contrato de consórcio público não pode ser celebrado por apenas 1 (uma) parcela dos
entes da Federação que subscreveram o protocolo de intenções.
26 - De acordo com a Lei 11.107/2005, assinale a alternativa incorreta:
a) O consórcio público com personalidade jurídica de direito privado integra a administração
indireta de todos os entes da Federação consorciados.
b) Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes
legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio.
c) A execução das receitas e despesas do consórcio público deverá obedecer às normas de
direito financeiro aplicáveis às entidades públicas.
d) O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração
indireta de todos os entes da Federação consorciados.
27 - De acordo com a Lei 11.107/2005, assinale a alternativa incorreta:
a) A retirada ou a extinção do consórcio público não prejudicará as obrigações já constituídas,
inclusive os contratos de programa, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das
indenizações eventualmente devidas.
b) Os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de serviços
públicos custeados por tarifas ou outra espécie de preço público serão atribuídos aos titulares
dos respectivos serviços.
c) A alteração ou a extinção de contrato de consórcio público independerá de instrumento
aprovado pela assembleia geral.
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d) Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira somente serão
revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão no contrato de consórcio público ou
no instrumento de transferência ou de alienação.
28 - De acordo com a Lei 11.107/2005, assinale a alternativa incorreta:
a) 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.
b) O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o consórcio público ou o
convênio de cooperação que autorizou a gestão associada de serviços públicos.
c) Os consórcios públicos poderão realizar licitação da qual, nos termos do edital, decorram
contratos administrativos celebrados por órgãos ou entidades dos entes da Federação
consorciados.
d) O contrato de programa será revogado quando extinto o consórcio público ou o convênio de
cooperação que autorizou a gestão associada de serviços públicos.
29 - Considere o Código Civil e assinale a alternativa incorreta:
a) A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão.
b) A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita.
c) A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor.
d) Os prazos de prescrição podem ser alterados por acordo das partes.
30 - Considere o Código Civil e assinale a alternativa incorreta:
a) Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a
obrigação for indivisível.
b) A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado.
c) A interrupção da prescrição por um credor aproveita aos outros; semelhantemente, a
interrupção operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais
coobrigados.
d) Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a
prescrição antes da respectiva sentença definitiva.
31 - Considere o Código Civil, quanto ao tema “obrigação de dar coisa certa”, e assinale
a alternativa incorreta:
a) Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e
danos.
b) Deteriorada a coisa, sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação, ou
aceitar a coisa, abatido de seu preço o valor que perdeu.
c) Se para o melhoramento, ou aumento, empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se
regulará pelas normas deste Código atinentes às benfeitorias realizadas pelo possuidor de
boa-fé ou de má-fé.
d) Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos e acrescidos, pelos
quais poderá exigir aumento no preço; se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a
obrigação.
32 - Considere o Código Civil, quanto ao tema “Obrigações Solidárias”, e assinale a
alternativa incorreta:
a) Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um
devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.
b) A solidariedade se presume.
c) Enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer
daqueles poderá este pagar.
d) Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação
por inteiro.
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33 - Considere o Código Civil e assinale a alternativa incorreta:
a) Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser
recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.
b) Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora.
c) Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde a citação
válida.
d) A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo à responsabilidade pela conservação da
coisa, obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la, e sujeita-o a
recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia
estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação.
34 - Considere o Código de Processo Civil e assinale a alternativa incorreta:
a) Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação
jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a
eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.
b) O juiz ordenará ao autor que promova a citação de todos os litisconsortes necessários,
dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o processo.
c) O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes, quando este
comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. O pedido de limitação não
interrompe o prazo para resposta.
d) Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo e todos devem ser
intimados dos respectivos atos.
35 - Considere o Código de Processo Civil e assinale a alternativa incorreta:
a) Considera-se proposta a ação, somente quando a petição inicial seja despachada pelo juiz.
b) Feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o
consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas por
lei.
c) A alteração do pedido ou da causa de pedir em nenhuma hipótese será permitida após o
saneamento do processo.
d) O processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial.
36 - Considere o Código de Processo Civil, quanto à extinção do processo, e assinale a
alternativa incorreta:
a) Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: quando, por não promover os atos e
diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
b) Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: quando o juiz acolher a alegação de
perempção, litispendência ou de coisa julgada.
c) Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: quando o juiz indeferir a petição inicial.
d) Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido
do autor.
37 - Considere o Código de Processo Civil e assinale a alternativa incorreta:
a) Concedida ou não a antecipação da tutela, prosseguirá o processo até final julgamento.
b) A tutela antecipada não poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, somente na
sentença.
c) Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro e preciso, as razões do seu
convencimento.
d) Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar,
poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em
caráter incidental do processo ajuizado.
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38 - Considere o Código de Processo Civil e assinale a alternativa incorreta:
a) Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo
receberá a sua parte, deduzidas as despesas na proporção de seu crédito.
b) Não será permitida a cumulação, num único processo, mesmo que contra um só réu, de
vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.
c) Quando a obrigação consistir em prestações periódicas, considerar-se-ão elas incluídas no
pedido, independentemente de declaração expressa do autor; se o devedor, no curso do
processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las, a sentença as incluirá na condenação,
enquanto durar a obrigação.
d) O pedido será alternativo, quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a
prestação de mais de um modo.
39 - Considere o Código de Processo Civil e assinale a alternativa incorreta:
a) Compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de
fato e de direito, com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende
produzir.
b) Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente
ajuizada.
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 quando se repete ação que já foi decidida por
sentença, de que não caiba recurso.
40 - Considere o Código de Processo Civil e assinale a alternativa incorreta:
a) O réu pode reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que a reconvenção seja conexa
com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
b) A desistência da ação, ou a existência de qualquer causa que a extinga, impede o
prosseguimento da reconvenção.
c) Oferecida a reconvenção, o autor reconvindo será intimado, na pessoa do seu procurador,
para contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias.
d) Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.
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