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CONCURSO PÚBLICO

INSTRUÇÕES
1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala,
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao
fiscal de sala.
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se
devidamente identificado no caderno de provas.
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada.
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO).

TARDE

NÍVEL SUPERIOR

MAIS INFORMAÇÕES:


Internet:
www.institutomachadodeassis.com.br



Telefone: 0(86) 9986-7981

NOME DO CANDIDATO:
_________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:
_________________________________________________________
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

INSTRUÇÃO:
Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

Texto 01:
A reportagem do Domingo Espetacular sobre Cachoeira

Escutas telefônicas gravadas com autorização da Justiça revelaram uma ligação sombria entre o chefe de um
esquema milionário de jogos ilegais, Carlinhos Cachoeira, e a maior revista semanal do Brasil, Veja. As conversas
mostram uma relação próxima entre o contraventor e Policarpo Júnior, diretor da revista em Brasília (DF). Segundo
documentos da Polícia Federal, Cachoeira teria passado informações que resultaram em pelo menos cinco capas da
Veja, além de outras reportagens em páginas internas, publicadas de acordo com interesses do bicheiro e de comparsas.
Trata-se de uma troca de favores, que rendeu muitos frutos a Carlinhos Cachoeira e envolveu a construtora Delta. O
escândalo pode levar Roberto Civita, presidente da empresa que publica a Veja e um dos maiores barões da imprensa do
País, a ser investigado e convocado para depor na CPI.

(Fonte: <http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/a-reportagem-de-domingo-espetacular-sobre-cachoeira>, acesso em:
07/05/2012).

Texto 02:
Veja, sempre brigando com os fatos

Primeiro, uma ameaça típica de Veja: nota no Radar Online mencionando um terceiro inquérito em mãos da
Procuradoria Geral da República - do qual ninguém tinha ouvido falar - que teria apanhado 4 ministros do STF e 10 do
STJ, uma maluquice só possível em quem aceita qualquer peixe podre, sem entender a lógica dos inquéritos, a
verossimilhança das informações. Se fosse verdade, seria o próprio desmonte da República. Mas publica-se a nota como
quem anuncia uma nova marca de cerveja.
Aí, o presidente da CPI desmente o fato. Sem apresentar um dado comprobatório sequer, o colunista "mantém"
as informações. Agora o desmentido é da própria PGR. Ou seja, de todas as partes mencionadas nessa maluquice. Mas a
única fonte confiável para esse pessoal são os dossiês de Carlinhos Cachoeira.
Conseguiram criar um mundo virtual, sem nenhum contato com a realidade dos fatos.
(Fonte: Luis Nassif, http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/veja-sempre-brigando-com-os-fatos, acesso em 07/05/2012).
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QUESTÃO 01

Após a leitura dos dois textos acima, julgue os itens a seguir:

I - Segundo investigações da Polícia Federal, a partir de uma ligação sombria com um diretor da revista, o contraventor
Cachoeira teria feito com que capas e reportagens revista Veja fossem publicadas de acordo com seus interesses.
II – O resultado das investigações fez com que Roberto Civita, presidente da empresa que publica a Veja e um dos
maiores barões da imprensa do País, fosse investigado e convocado para depor na CPI.
III – O segundo texto trata de um dos exemplos de reportagens da revista Veja feitas a partir da influência de Carlinhos
Cachoeira. No caso, houve o plantio de um boato sério envolvendo autoridades do alto escalão do Poder Judiciário
Brasileiro, entretanto tal estória se mostrou inverídica.
IV – O autor do segundo texto traz a ideia que inquéritos seguem uma lógica e se baseiam na verossimilhança das
informações. Assim, se fosse verdade a notícia publicada na coluna da revista, seria o próprio desmonte da Procuradoria
Geral da República.
Marque a alternativa correta quanto aos itens acima:

a)

Somente os itens I, III e IV estão corretos.

b)

Somente os itens I, II e IV estão corretos.

c)

Somente os itens I e III estão corretos.

d)

Somente os itens I e IV estão corretos.

QUESTÃO 02

O segundo texto traz uma crítica feroz a revista Veja por diversos aspectos de conduta. Dentre as alternativas abaixo qual não
representa uma dessas críticas?

a)

Publicar irresponsavelmente notícias alarmantes.

b)

Utilizar-se de fontes de origem duvidosa.

c)

Permanecer defendendo uma mentira quando todos os fatos já demonstram o contrário.

d)

Anunciar notas de caráter político com a mesma diagramação dos anúncios de marca de cerveja.

QUESTÃO 03

Da leitura dos textos podemos afirmar corretamente que:

a)

Existe mais de uma CPI em andamento envolvendo Carlinhos Cachoeira, mas somente uma delas investiga também
o empresário Roberto Civita.

b)

A relação entre contraventor e a revista Veja rendeu muitos frutos a Carlinhos Cachoeira, envolvendo a construtora
Delta e outros comparsas desta empresa.

c)

Ao afirmar “conseguiram criar um mundo virtual”, o autor do segundo texto não faz referência ao mundo da internet,
mas sim a um mundo de mentiras criadas pela revista, que se distancia da realidade.

d)

Mesmo após o presidente da CPI ter desmentido o fato noticiado, o colunista manteve as informações, apresentando
como dados comprobatórios unicamente os dossiês de Carlinhos Cachoeira.
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QUESTÃO 04

Os dois textos acima abordam fatos recentes do cenário político nacional, porém, com abordagens diversas. Qual relação
podemos traçar entre eles?

a)

O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente jornalística, enquanto o segundo é mais opinativo.
Ademais, é possível afirmar que o segundo texto refere-se a um dos exemplos resultantes da influência do
contraventor com a Revista Veja.

b)

O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente jornalística, enquanto o segundo é mais opinativo.
Entretanto, não é possível traçar qualquer elo de ligação quanto aos temas abordados nos dois textos, haja vista que
o primeiro trata de uma CPI e o segundo não faz qualquer referência ao assunto.

c)

O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente opinativa, enquanto o segundo é mais jornalístico.
Ademais, é possível afirmar que o segundo texto refere-se a um dos exemplos resultantes da influência do
contraventor com a Revista Veja.

d)

O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente opinativa, enquanto o segundo é mais jornalístico.
Entretanto, não é possível traçar qualquer elo de ligação quanto aos temas abordados nos dois textos, haja vista que
o primeiro trata de uma CPI e o segundo não faz qualquer referência ao assunto.

QUESTÃO 05

Texto 03:

Fui ontem visitar ontem o jardinzinho agreste,
Aonde tanta vez a lua nos beijou,
E em tudo vi sorrir o amor que tu me deste,
Soberba como um sol, serena como um vôo.

Em tudo cintilava o límpido poema
Com ósculos rimados às luzes dos planetas;
A abelha inda zumbia em torno da alfazema;
E ondulava o matiz das leves borboletas
(Cesário Verde. Obra completa de Cesário Verde.
Lisboa: Portugália, p. 14.)

Expressões com palavras empregadas em sentido conotativo na primeira estrofe são:

a)

“Fui ontem visitar...”

b)

“... a lua nos beijou”; “... vi sorrir o amor...”

c)

“... o jardinzinho agreste”

d)

“... que tu me deste”
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QUESTÃO 06

Na segunda estrofe, a sinestesia é evidenciada. Que impressões sensoriais ela desperta no texto?
a)

Tátil e auditiva

b)

Auditiva e visual

c)

Visual e olfativa

d)

Tátil e visual
QUESTÃO 07

A respeito do uso correto da crase, indique a ordem que preenche corretamente as lacunas.
“ ____ beira do mar, assistiu ____ amada, hora____ hora, minuto ____ minuto, sempre ____ espera de um milagre”
a)

À –à-à-a-à

b)

A-a-a-a-à

c)

À-a-a-a-à

d)

À-a-à-à-à
QUESTÃO 08

“A imprensa me tachou de imbecil.”. Reescrevendo a oração e mudando o verbo tachar por chamar a frase ficaria: “A
imprensa me chamou de imbecil”. O verbo chamar admite mais de uma regência com alteração de significado. Qual a
regência dele nessa frase?
a)

O verbo chamar tem o sentido de denominar, apelidar. Neste caso, o verbo é transitivo direto.

b)

O verbo chamar tem o sentido de indicar. Neste caso, o verbo é transitivo indireto.

c)

O verbo chamar tem o sentido de abdicar. Neste caso, o verbo é intransitivo.

d)

O verbo chamar tem o sentido de assistir. Neste caso, o verbo é transitivo direto e indireto.
QUESTÃO 09

Leia os versos a seguir:
Em vossa casa feita de cadáveres,
Ó princesa! Ó donzela!
Em vossa casa, de onde o sangue escorre,
quisera eu morar, [...]

Classificando sintaticamente as expressões do segundo verso, pode-se dizer que elas exercem a função sintática de:
a)
b)
c)
d)

Aposto
Objeto direto
Vocativo
Objeto indireto
QUESTÃO 10

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretas quanto às Novas Regras de Acentuação gráfica:
a)
b)
c)
d)

Paranóia, doo, bocaíva.
Música, lêem, ideia.
Odisséia, quiquênio, sequência.
Feiura, números, voo.
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Matemática

QUESTÕES DE 11 A 20

QUESTÃO 11

Coloque V (Verdadeiro) e F (Falso) nas afirmações abaixo depois marque a sequência correta de cima para baixo:

(

) Todo número natural é inteiro.

(

) Todo número inteiro é natural.

(

) Nem todo número racional é inteiro.

(

) Todo número inteiro é racional.

(

) Todo número racional é natural.

a)

V–F–F–F–F

b)

F–F–F–V–F

c)

V–F–V–V–F

d)

F–F–F–F–F

QUESTÃO 12

Coloque V (Verdadeiro) ou F (Falso) nas seguintes afirmações, considerando

x= 2/3 +(- 1/2)2
(

) x é um número real e racional

(

) x é decimal não exato e periódico.

(

) x é um número decimal exato.

(

) x é um número inteiro.

a)

V–V–V–V

b)

V–V–F–F

c)

F–F–F–F

d)

V–F–F–V
e)
RASCUNHO
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QUESTÃO 13

OBS: A TABELA ABAIXO SERÁ UTILIZADA NAS QUESTÕES 13 A 16.
O preço de um tapete varia de acordo com a sua área (preço por metro quadrado). A tabela abaixo mostra essa variação:
Área (em m2)

1

2

3

4

5

6

Preço (em R$)

70

140

210

280

350

420

Que função está em função da outra?

a)

O preço do tapete é função da sua área.

b)

A área é a função da área quadrada.

c)

A área quadrada é função da área do tapete

d)

O preço do tapete não é função da sua área.
QUESTÃO 14

A fórmula que relaciona o preço do tapete (y) e a sua área (x) é:

a)

Y = 3 + 2x

b)

70x. y

c)

Y = 70x

d)

140y = x
QUESTÃO 15

O preço de um tapete de área 2,8 m2 (metros quadrados) é:

a)

R$ 196.000,00

b)

R$ 1.960,00

c)

R$ 19.600,00

d)

R$ 196,00

QUESTÃO 16

Um tapete de R$ 245,00 tem uma área de:

a)

x = 3,5 m2

b)

x = 35 m2

c)

x = 3.500 m2

d)

x = 35.000 m2
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QUESTÃO 17

OBS: O GRÁFICO ABAIXO SERÁ UTILIZADA NAS QUESTÕES 17 A 19.
Observe o gráfico abaixo que mostra uma pesquisa com 500 sócios de um clube, praticantes ou não de futebol:

Segundo o gráfico a porcentagem dos sócios que não praticam futebol é de:
a)

18%

b)

28%

c)

8%

d)

38%

QUESTÃO 18

Ainda segundo o gráfico a quantidade de sócios que praticam futebol de salão é de:
a)

12

b)

12,5

c)

125

d)

152
RASCUNHO

Cargo: ASSESSOR JURÍDICO

~8~

Instituto Machado De Assis

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

QUESTÃO 19

Ainda segundo o gráfico a quantidade de sócios que praticam futebol é de:

a)

260

b)

160

c)

136

d)

360

QUESTÃO 20

Coloque V (Verdadeiro) e F (Falso) depois marque a alternativa que tem a sequência correta de cima para baixo.

( ) Número primo é o número com apenas dois divisores: o 1 e ele próprio.
( ) O Máximo divisor comum de dois números é o maior número que divide simultaneamente os dois números.
( ) O Mínimo múltiplo comum de dois números é o menor número que é múltiplo comum desses dois números.
( ) Em Matemática dá-se o nome de número perfeito a todo número que é igual à soma de seus divisores naturais, exceto
ele mesmo.

a)

V–F–V–F

b)

V–V–F–F

c)

V–V–V–V

d)

F–F–V–V
RASCUNHO
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Conhecimentos Específicos

QUESTÕES DE 21 A 40

QUESTÃO 21

Analise as alternativas a seguir e assinale a CORRETA:
a)
b)
c)
d)

Consideram-se licitações simultâneas aquelas com objetos similares e que o edital subsequente tenha uma data
anterior a cento e vinte dias após o término do contrato resultante da licitação antecedente.
Será adotado, preferencialmente, o SRP (Sistema de Registro de Preços) quando, pelas características do bem ou
serviço, não houver necessidade de contratações frequentes.
Na modalidade denominada pregão, declarado o vencedor, qualquer licitante poderá recorrer da decisão imediata e
motivadamente, sob pena de preclusão.
Na modalidade denominada pregão, declarado o vencedor, qualquer licitante poderá recorrer, no prazo de 3 (três)
dias e motivadamente.
QUESTÃO 22

Analise as alternativas a seguir e assinale a INCORRETA:
a)

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, as denominadas Entidades Públicas Não-Estatais (pós-reforma do Estado,
por meio das Emendas nº 19 e 20) são pessoas privadas que colaboram com o Estado e que, entre os privilégios
que recebem do Poder Público, está o conceito tributário da para fiscalidade.

b)

Entende-se por Termo de Parceria o instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como
organização social, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades que
sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio
ambiente, à cultura e à saúde.

c)

As organizações sociais são entidades colaboradoras do poder público, em atividades relacionadas a ensino,
pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura, saúde, entre
outros, atendidos os requisitos previstos em lei.

d)

As organizações sociais equiparam-se às organizações da sociedade civil de interesse público quanto a sua
natureza jurídica.
QUESTÃO 23

Julgue os itens a seguir, acerca dos bens públicos.
I – Segundo jurisprudência dos tribunais superiores, os bens de sociedade de economia mista são considerados bens
públicos.
II – As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios em caráter permanente, utilizadas para suas atividades produtivas e
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e às necessidades de sua
reprodução física e cultural são considerados bens públicos de uso especial, pertencentes ao estado em que se localizem.
III – Os bens públicos não dispensam, no que diz respeito a sua defesa, a utilização de instrumento do qual pode se valer
o particular para a defesa de seu patrimônio esbulhado ou turbado.
IV – Se o bem público objeto de eventual esbulho for de uso comum ou de uso especial, é cabível a retomada por meio de
atos auto-executórios.
A quantidade de itens certos é igual a:
a)
b)
c)
d)

1.
2.
3.
4.
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QUESTÃO 24

Lei municipal, contrariando a Constituição Federal, institui imposto sobre operações de circulação de livros e jornais. De
acordo com o sistema de controle de constitucionalidade, essa Lei Municipal:

a)

É válida, pois o ICMS é da competência municipal.

b)

É válida e constitucional, devido à competência residual do Município.

c)

É inconstitucional, passível de controle difuso de constitucionalidade.

d)

É passível de controle concentrado apenas, mediante ação declaratória de inconstitucionalidade, perante o Supremo
Tribunal Federal.

QUESTÃO 25

Julgue os itens a seguir acerca de impostos municipais:
I – O IPTU é um imposto de competência municipal e somente pode ser criado por lei municipal ou, na hipótese de
existência de território federal, pelo governo do próprio território.
II – O fornecimento de concreto, por empreitada, para a construção civil, preparado no trajeto até a obra em betoneiras
acopladas a caminhões, é prestação de serviços, sujeitando-se à incidência de Imposto Sobre Serviços (ISS).
III – Visando dar efetividade ao princípio da capacidade contributiva, é lícito que lei municipal fixe adicional progressivo do
IPTU em função do número de imóveis do contribuinte.
IV – Em caso de falecimento do proprietário do imóvel, o IPTU será cobrado pelo município em que se processar o
inventário.
A quantidade de itens incorretos é igual a:

a)

1.

b)

2.

c)

3.

d)

4.
QUESTÃO 26

Quanto à administração tributária e à dívida ativa tributária, marque a alternativa CORRETA:

a)

A omissão de requisitos legais no termo de inscrição de crédito tributário na dívida ativa é passível de ser sanada, a
qualquer tempo.

b)

O servidor público que obtiver, em razão de seu ofício, informações acerca da situação econômica de certo
contribuinte tem o dever de sigilo quanto aos dados do contribuinte, exceto nos casos de solicitações de outras
autoridades administrativas no interesse da administração pública.

c)

A presunção absoluta de fraude, no caso de alienação de bens ou rendas, ou o seu começo, por seu sujeito passivo,
nasce desde a constituição definitiva do crédito tributário por meio da lavratura de auto de infração.

d)

A cobrança de juros de mora feita administrativamente pela fazenda pública não impede, de maneira nenhuma, a
inscrição do título como dívida ativa e sua execução.

Cargo: ASSESSOR JURÍDICO
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QUESTÃO 27

Os Municípios integram a Federação e regem-se por lei orgânica própria, atendidos os princípios estabelecidos na
Constituição da República e na Constituição do Estado. No que tange à competência constitucional deste ente federativo,
é INCORRETO afirmar que:

a)

O vereador é inviolável pelas suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, ainda quando esteja fora da
circunscrição do Município.

b)

É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre consórcios e sorteios, inclusive
bingos e loterias.

c)

Mediante lei complementar, pode a União Federal autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das
matérias de sua competência privativa.

d)

A fixação dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais será feita por lei de iniciativa da
Câmara Municipal, observado o teto remuneratório estabelecido na Constituição da República.

QUESTÃO 28

Sobre a organização municipal prevista na Constituição Federal de 1988, julgue os itens a seguir:
I – O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de dez por cento da
receita municipal.
II – A Câmara Municipal não gastará mais de sessenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto
como o subsídio de seus Vereadores.
III – O Município é competente para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.
IV – Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações,
conforme dispuser a Lei.
Desta forma, podemos afirmar que:

a)

Somente os itens I, II e III estão corretos.

b)

Somente os itens I e III estão corretos.

c)

Somente os itens II e IV estão corretos.

d)

Somente os itens III e IV estão corretos.
QUESTÃO 29

Assinale a alternativa CORRETA:

a)

O diretor de penitenciária que deixa de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico que
permita comunicação com outros presos comete crime de prevaricação.

b)

Pratica o delito de corrupção passiva o funcionário público que exige vantagem indevida para si ou outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela.

c)

No crime de peculato doloso, o funcionário que reparar o dano até a publicação da sentença condenatória tem
extinta sua punibilidade.

d)

Comete crime de desobediência quem se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário
competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.
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QUESTÃO 30

Com relação, exclusivamente, ao número de habitantes, o Plano Diretor é obrigatório quando o município possui mais de:

a)

100 mil habitantes.

b)

50 mil habitantes.

c)

20 mil habitantes.

d)

10 mil habitantes.

QUESTÃO 31

A respeito do controle de constitucionalidade, julgue os itens a seguir:
I – ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tendo em vista razões de segurança jurídica e excepcional
interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria absoluta de seus membros, modular os efeitos da
decisão.
II – a Constituição Federal preceitua que somente pelo voto da maioria de dois terços de seus membros ou dos membros
do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder
Público.
III – para o Supremo Tribunal Federal não cabe ação direta de inconstitucionalidade para atacar lei ou ato normativo de
eficácia exaurida.
IV – inexistirá, perante o Supremo Tribunal Federal, controle concentrado por ação direta de inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo municipal em face da Constituição Federal.

a)

Apenas I e III estão corretas.

b)

Apenas II e IV estão corretas.

c)

Apenas I e II estão corretas.

d)

Apenas III e IV estão corretas.

QUESTÃO 32

Sobre os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, marque a opção INCORRETA:
a)

É inviolável o sigilo das comunicações telegráficas, salvo nas hipóteses de decretação de estado de defesa e de
sítio.

b)

O domicílio é asilo inviolável, salvo em caso de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, em qualquer
horário e independentemente do consentimento do morador.

c)

Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa, convicção filosófica ou política mesmo quando as
invoque para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e se recuse a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.

d)

É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício da
profissão.
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QUESTÃO 33

Estão corretas as assertivas abaixo referentes aos municípios, EXCETO:

a)

Os municípios organizam-se através de Lei orgânica, votada em dois turnos, no interstício de dez dias, e aprovada
por dois terços dos membros da Câmara Municipal.

b)

A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei complementar federal,
dentro do período determinado por lei estadual.

c)

O plano diretor do município deverá ser aprovado pela Câmara Municipal, sendo obrigatório para cidades com mais
de vinte mil habitantes.

d)

A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos
sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

QUESTÃO 34

Sobre a intervenção municipal, marque a assertiva CORRETA:

a)

Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em
Município.

b)

A intervenção em município, desde que verificada uma das hipóteses que a possibilitem, compete ao Supremo
Tribunal Federal se localizado em Território Federal.

c)

Quando a intervenção implicar no afastamento de autoridades municipais, estes ficam impedidos de retornar aos seus
cargos mesmo após cessada a medida interventiva.

d)

A União Federal poderá requerê-la, desde que sejam violados por quaisquer Municípios algum dos princípios
constitucionais sensíveis.
QUESTÃO 35

Julgue os itens a seguir:
I – o pagamento relativo ao período de aviso prévio, trabalhado ou não, está sujeito à contribuição para FGTS.
II – a gratificação por tempo de serviço integra o salário para todos os efeitos legais.
III – as gratificações por tempo de serviço e produtividade, pagas mensalmente, repercutem no cálculo do repouso
semanal remunerado.
IV – as gratificações por tempo de serviço não interferem no cálculo das horas extras.

a)

Apenas I e IV estão corretas.

b)

Todas estão corretas.

c)

Apenas II e III estão corretas.

d)

Apenas I e II estão corretas.
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QUESTÃO 36

Sobre o contrato individual de trabalho, assinale a assertiva CORRETA:

a)

A mudança na propriedade ou na estrutura da empresa afetará diretamente os contratos de trabalho dos respectivos
empregados, uma vez que caberá aos novos gestores a formação do quadro de funcionários.

b)

O contrato de trabalho por prazo determinado que, tácita ou expressamente, for prorrogado mais de uma vez será
automaticamente rescindido.

c)

Os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho subsistirão em caso de falência, concordata ou dissolução
da empresa.

d)

O empregador para contratação de trabalhador, poderá exigir deste que comprove experiência por tempo superior a
seis meses no mesmo tipo de atividade.

QUESTÃO 37

Quanto aos negócios jurídicos marque a alternativa CORRETA:

a)

O prazo de decadência para postular a anulação de um negócio jurídico é de três anos, contado no caso da coação
no dia em que ela cessar.

b)

Com relação ao negócio jurídico, o silêncio não importa anuência, ainda que as circunstâncias ou os usos os
autorizem, e não for necessária a declaração de vontade expressa.

c)

O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, mas convalesce pelo decurso de tempo.

d)

É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se for válido na substância e na forma.

QUESTÃO 38

Assinale a correta sequência de Verdadeiro (V) ou Falso (F):

(

) O conceito de empresário trazido pelo Código Civil Brasileiro perpassa a ideia de que aquele que apenas

eventualmente se arrisca em determinada iniciativa, mesmo a fazendo de maneira organizada e visando a aquisição de
lucros, não é empresário.
( ) Reza o ordenamento jurídico brasileiro, que os cônjuges podem contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde
que sejam casados em regime de comunhão universal.
(

) Em se tratando de restabelecimento, o Código Civil proíbe que, nos três anos subsequentes à transferência, o

alienante do estabelecimento faça concorrência ao adquirente. Comportando, todavia a exceção de o alienante a autorizar
expressamente, mediante instrumento público.
A sequência correta de cima para baixo é:

a)

V, F, F.

b)

F, F, V.

c)

V, F, V.

d)

F, F, V.
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QUESTÃO 39

Antônio foi casado durante 10 anos com Maria Lúcia com quem teve Ana Maria. O casamento findou-se em um divórcio
ocorrido há 2 anos. Na ocasião do referido divórcio, acordou-se o pagamento de uma pensão alimentícia de 15%(quinze
por cento) para sua ex-esposa e de 20% à sua filha menor. Entretanto, Antônio casou-se novamente, vindo, portanto a
constituir outra família com Janete, sua dependente, com quem teve uma filha, Alice. Ocorre que, Antônio sofreu infarto
fulminante e faleceu, gerando um imbróglio judicial, em torno do direito à pensão por morte.
Diante disso, indique qual alternativa correta para a solução desta celeuma.

a)

A pensão de Antônio será concedida na proporção de 15% para a ex-esposa, 20% para a filha menor, Ana Maria,
50% para a filha Alice e 15% para a atual esposa Janete.

b)

Advindo o falecimento de Antônio o pagamento de pensão à Maria Lúcia seria cessado.

c)

A pensão de Antônio será concedida na proporção de 25% à filha Ana Maria e 25% à filha Alice, 50% à atual esposa
Janete.

d)

Maria Lúcia, Ana Maria, Janete e Alice, receberão na proporção de 25% cada uma, a título de pensão por morte.

QUESTÃO 40

Dadas as assertivas abaixo, assinalar a alternativa correta.
I – Considera-se segurados facultativos, as pessoas com mais de 16 anos que não possuem renda própria, mas querem
contribuir para a Previdência Social. À guisa de ilustração, cita-se: o estudante; o síndico de condomínio quando não
remunerado, desempregados, presidiários não-remunerados, donas-de-casa, aquele que deixou de ser segurado
obrigatório da previdência social e estudantes bolsistas.
II – As entidades fechadas de previdência complementar (fundos de pensão), no que tange à aplicação dos recursos dos
planos de benefícios devem seguir as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil.
III – A teor da Constituição Federal, a Previdência Social atenderá, nos termos da lei, a proteção ao trabalhador na
situação de desemprego voluntário.
IV – No que concerne à incidência de contribuição do trabalhador para a Previdência Social, e para os fins previstos na
Lei nº 8.212/91, é correto afirmar que integram o salário-contribuição o total das diárias para viagens quando excedam a
50% (cinquenta por cento) da remuneração mensal.

a)

Apenas I, III e IV.

b)

Apenas III.

c)

Apenas II, III e IV

d)

Apenas I e IV.
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