PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais

PROCESSO SELETIVO
01/2019

ADVOGADO

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.
 Desligue o celular e outros aparelhos.
 Este Caderno de Questões contém 25 (vinte e cinco) questões da Prova de sua Função Pública.
Verifique se este caderno corresponde com a sua opção de inscrição.
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões.
Responda a todas as questões.
 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência
na sala de Provas.
 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de
Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura.
A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática
do mesmo.
 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta.
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão.
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o
exemplo:
 Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta.
 Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha.
 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.
 A prova terá duração de 2 horas.
O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.
 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do
candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Processo Seletivo.
 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha.
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.
BOA PROVA !
REALIZAÇÃO
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01
O Brasil de hoje se depara com importantes questões
que exigem reformas profundas no sistema social.
Quando falamos em um assunto que envolve
amplamente a discussão interconectada dos conceitos
de
capitalização,
integralidade,
idade
mínima,
envelhecimento populacional e expectativa de vida,
paridade e BPC, estamos falando sobre a
(A)
(B)
(C)
(D)

Reforma da Política salarial
Reforma da Previdência
Reforma Política
Reforma Tributária

02
“Em 20 de julho completam-se cinquenta anos do
primeiro pouso do homem na superfície da Lua. Neil
Armstrong, foi o primeiro a desembarcar do Eagle, o
módulo lunar e Edwin Aldrin o segundo; o terceiro
integrante da missão, Michael Collins, continuou em
órbita, a bordo da nave-mãe Colúmbia.”
(revista VEJA, ed. 2.641, ano 52, nro. 27, de 03 de junho de 2019, p. 74)

Onde situava-se a NASA, o centro norte-americano de
controle destas vitoriosas operações?
(A)
(B)
(C)
(D)

Nova York, estado de Nova York
Miami, estado da Florida
Los Angeles, estado da California
Houston, estado do Texas

03
“Há trinta anos, na madrugada de 04 de junho, 300.000
soldados com tanques e armamento pesado avançaram
sobre a Praça da Paz Celestial e dispararam contra a
multidão composta, em sua maioria, de estudantes que lá
se aglomeravam.”
(Revista VEJA, edição 2.638, ano 52, nro. 24, de 12 de junho se 2019, p. 28).

Estes fatos, relembrados recentemente em diversas
partes do mundo, ocorreram em qual parte do oriente?
(A)
(B)
(C)
(D)

Taiwan
Cingapura
China
Hong Kong

doméstica – eu vinha como um homem que vem e vai, e
já teve noites de tormentas e madrugadas de seda, e dias
vividos com todos os nervos e com toda a alma, e
charnecas de tédio atravessadas com a longa paciência
dos pobres – eu vinha como um homem que faz parte da
sua cidade, e é menos um homem que um transeunte, e
me sentia como aquele que se vê nos cartões-postais, de
longe, dobrando uma esquina – eu vinha como um
elemento altamente banal, de paletó e gravata, integrado
no horário coletivo, acertando o relógio do meu pulso
pelo grande relógio da estrada de ferro central do meu
país, acertando a batida do meu pulso pelo ritmo da faina
quotidiana – eu vinha, portanto, extremamente sem
importância, mas tendo em mim a força da conformação,
da resistência e da inércia que faz com que um minuto
depois das grandes revoluções e catástrofes o sapateiro
volte a sentar na sua banca e o linotipista na sua
máquina, e a cidade apareça estranhamente normal – eu
vinha como um homem de quarenta anos que dispõe de
regular saúde, e está com suas letras nos bancos
regularmente reformadas e seus negócios sentimentais
aplacados de maneira cordial e se sente bem disposto
para as tarefas da rotina, e com pequenas reservas para
enfrentar eventualidades não muito excêntricas – e que
cessou de fazer planos gratuitos para a vida, mas ainda
não começou a levar em conta a faina da própria morte –
assim eu vinha, como que ama as mulheres de seu país,
as comidas de sua infância e as toalhas do seu lar –
quando aconteceu. Não foi algo que tivesse qualquer
consequência, ou implicasse novo programa de
atividades; nem uma revelação do Alto nem uma
demonstração súbita e cruel da miséria de nossa
condição, como às vezes já tive.
Foi apenas um instante antes de se abrir um
sinal numa esquina, dentro de um grande carro negro,
uma figura de mulher que nesse instante me fitou e
sorriu com seus grandes olhos de azul límpido e a boca
fresca e viva; que depois ainda moveu de leve os lábios
como se fosse dizer alguma coisa – e se perdeu, a um
arranco do carro, na confusão do trafego da rua estreita e
rápida. Mas foi como se, preso na penumbra da mesma
cela eternamente, eu visse uma parede se abrir sobre
uma paisagem úmida e brilhante de todos os sonhos de
luz. Com vento agitando árvores e derrubando flores, e o
mar cantando ao sol.
FONTE: https://contobrasileiro.com.br/visao-cronica-de-rubem-braga/

04

LÍNGUA PORTUGUESA

¿?

Texto para as questões de 04 a 09
Visão

Sobre a passagem “eu vinha como um homem que vem e
vai, e já teve noites de tormentas e madrugadas de seda,
e dias vividos com todos os nervos e com toda a alma, e
charnecas de tédio atravessadas com a longa paciência
dos pobres”, é correto afirmar que ela:
(A)

Contém jogos constantes em que uma ideia é causa
e consequência da outra.

(B)

Foi redigida com a intenção de estabelecer ideias e
imagens aleatórias, a fim de estabelecer o sentido
de desorientação do homem naquela circunstância.

(C)

Foi construída com oposições, a fim de que os
extremos
da
existência
humana
fossem
representados.

(D)

Tem por finalidade recriar os mecanismos inseguros
da memória.

Rubem Braga

No centro do dia cinzento, no meio da banal
viagem, e nesse momento em que a custo equilibramos
todos os motivos de agir e de cruzar os braços, de
insistir e desesperar, e ficamos quietos, neutros, presos
ao mais medíocre equilíbrio – foi então que aconteceu.
Eu vinha sem raiva nem desejo – no fundo do coração as
feridas mal cicatrizadas, e a esperança humilde como ave
IPEFAE
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MATEMÁTICA

Em “eu vinha como um homem que faz parte da sua
cidade, e é menos um homem que um transeunte, e me
sentia como aquele que se vê nos cartões-postais, de
longe, dobrando uma esquina”, o segmento em destaque,
considerando o contexto em que ocorre:
(A)

Sobrepõe o homem ao transeunte.

(B)

Iguala o homem ao transeunte.

(C)

Valoriza o transeunte em detrimento do homem.

(D)

Desvaloriza o homem da mesma maneira que o
transeunte.

06
A palavra “faina” é usada em dois momentos no texto.
Sobre ela, é correto afirmar que:
(A)

Tem o sentido de movimentação em ambas as
ocorrências.

(B)

Tem o sentido de movimentação na primeira
ocorrência e de estagnação na segunda ocorrência.

(C)

Tem o sentido de estagnação na primeira ocorrência
e de movimentação na segunda ocorrência.

(D)

Tem o sentido de estagnação em ambas as
ocorrências.

¿?

10
O logaritmo é um conceito da álgebra, amplamente
utilizado, que tem por finalidade principal simplificar
cálculos. Na sua definição, o logaritmo de um número é o
expoente a que o valor de sua base deve ser elevado
para produzir este mesmo número. Por exemplo, o
logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4. Considerando a
lógica implicada no conceito de logaritmo, qual é o
logaritmo de 1 milhão na base 10?
(A)
(B)
(C)
(D)

6
100
500
100.000

ÁREA PARA RASCUNHO

07
Em “eu vinha como um homem de quarenta anos que
dispõe de regular saúde, e está com suas letras nos
bancos regularmente reformadas e seus negócios
sentimentais aplacados de maneira cordial e se sente
bem disposto para as tarefas da rotina”, o termo em
destaque estabelece ideia de:
(A)

Causa.

(B)

Condição.

(C)

Concessão.

(D)

Finalidade.

08
(A)

O assunto essencial é a reflexão do narrador sobre
si mesmo, completamente alheio a qualquer detalhe
que tenha marcado seu dia.

(B)

O autor se vê como alguém que não se insere no
mundo e, por isso, necessita de fugas da realidade,
como o sonho, o resgate do passado e, em última
análise, a morte.

(D)

Se o terceiro dia depois de amanhã será segunda-feira,
que dia da semana é hoje?
(A)
(B)
(C)
(D)

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS

¿?

O autor reflete sobre si mesmo e seu estar no
mundo, valorizando detalhes do mundo exterior que,
em um instante qualquer, marcou sobremaneira seu
dia.
A reflexão estabelecida no texto é sobre os valores
imateriais, que devem se sobrepor aos valores
materiais.

Considerando que a proteção dos direitos humanos
através de um regime de direito é essencial para que
ninguém seja subjugado à tirania e a opressão, o que a
Declaração Universal dos Direitos Humanos promove a
respeito dos processos de acusação e julgamento de
uma pessoa?
(A)

(B)

(C)

09
É correto afirmar que o texto tem por finalidade:
(A)

Descrever um lugar.

(B)

Refletir sobre si e sobre um fato.

(C)

Narrar uma história policial.

(D)

Argumentar sobre questões político-sociais.

IPEFAE

Sábado
Sexta-feira
Quinta-feira
Quarta-feira

12

Sobre o texto, é correto afirmar que:

(C)

11

(D)

Será considerada válida a condenação por ações ou
omissões que, no momento da sua prática, não
constituíam ato delituoso à face do direito interno ou
internacional.
Qualquer pessoa pode ser condenada por ato
delituoso ainda que a sua culpabilidade não seja
legalmente provada no decurso de um processo
público.
Toda a pessoa acusada de um ato delituoso
presume-se inocente até que a sua culpabilidade
fique legalmente provada no decurso de um
processo público em que todas as garantias
necessárias de defesa lhe sejam asseguradas.
Em todo caso de penalização mais leve do que a
que era aplicável no momento em que o ato
delituoso
foi
cometido,
será
considerado
temporariamente suspenso o processo julgamento.
2/
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13
Sérgio, que reside com seus pais no município “Y”,
desde 2009 é servidor público estatutário no município
“X” na função de enfermeiro. Com a vitória do Prefeito
Orlando nas últimas eleições, eis que Sérgio foi indicado
a cargo comissionado na secretaria de saúde do
município “X”. Durante o exercício deste cargo, o
prefeito, homossexual assumido, exigiu favores sexuais
de Sérgio como condição de permanência no novo cargo,
cujo salário era quase o quádruplo do valor referente ao
cargo originário. Sérgio, contudo, não cedeu a tais
exigências. Houve então sua exoneração ad nutum.
Após dois dias que retornou ao cargo originário, Sérgio
foi também exonerado do cargo concursado, sem
qualquer prévio aviso, sindicância, processo disciplinar
interno ou coisa que o valha.
Diante de tais fatos, analise as assertivas abaixo e
indique a alternativa correta, com base nas regras
constitucionais sobre competência da justiça do
trabalho.
(A)

a ação trabalhista e a ação penal decorrente do
assédio sexual que sofreu deverá ser feita na justiça
do trabalho do local da prestação do serviço
(município “X”), ou seja, onde os fatos ocorreram.

(B)

a reclamação trabalhista questionando a exoneração
arbitrária será na justiça do trabalho do município
“Y”. Porém, tal justiça não terá competência para
julgar o crime de assédio sexual.

(C)

a reclamação trabalhista questionando a exoneração
arbitrária e a ação penal decorrente do assédio
sexual serão na justiça comum estadual,
respectivamente, na vara cível e vara criminal
separadamente.

(D)

agravo de instrumento no prazo de 8 dias.
Se a ação, contudo, for de rito sumaríssimo,
tais
decisões
interlocutórias
serão
irrecorríveis.
Das assertivas acima, estão corretas apenas aquelas que
constam em:
(A)

I e II.

(B)

I, II, III e IV.

(C)

II.

(D)

I e III.

15
Joaquina trabalha como garçonete na lanchonete
“Hamburgueria Ltda”. No fim do último mês, recebe um
total de R$ 3.500,00, sendo R$ 2.000,00 referente ao
pagamento feito diretamente pelo empregador e R$
1.500,00 pago pelos clientes como doação ante o
atendimento gracioso e atencioso por ela prestado.
Diante dessa situação, é correto afirmar que:
(A)

R$ 3.500,00 é o salário de Joaquina.

(B)

R$ 2.000,00 é o salário de Joaquina.

(C)

R$ 1.500,00 é a remuneração de Joaquina.

(D)

R$ 2.000,00 é a remuneração de Joaquina.

16
Sobre as regras de proteção a dignidade humana do
trabalhador e ao meio ambiente do trabalho, analise as
frases abaixo e responda.

a ação trabalhista e a ação penal decorrente do
assédio sexual que sofreu deverão ser ajuizadas na
justiça comum federal do local da prestação do
serviço (município “X”), ou seja, onde os fatos
ocorreram.

14
Segundo estabelece a Consolidação das Leis
Trabalho, analise as assertivas abaixo e responda.
I-

II -

IPEFAE

do

admite-se o exercício do jus postulandi nas
causas de rito sumaríssimo, mas não nas
causas de rito ordinário em que figurar a
Fazenda Pública como reclamada.
em uma ação trabalhista com valor de causa
de R$ 5.000,00 promovida por João
Jurandir, empregado publico celetista,
contra o município “M”, será possível ouvir
até 6 (seis) testemunhas, ou seja, 3 (três)
para cada uma das partes.

III -

é inadmissível prova pericial nas ações de
rito sumaríssimo.

IV -

das decisões interlocutórias proferidas nas
ações trabalhistas de rito ordinário caberá

I-

a mulher, antes de iniciar a jornada
extraordinária, terá direito a um intervalo para
descanso de 15 (quinze) minutos.

II -

é vedada realização de revista íntima em
empregada
mulher.
Tolera-se
esta
prática, contudo, desde que feita em ambiente
reservado, feito por pessoa do mesmo sexo,
mediante aviso prévio já praticado no ato da
contratação e
com consentimento da
trabalhadora.

III -

é proibido empregado menor realizar horas
extras.

IV -

a mulher, para amamentar o próprio filho, até
que este complete 6 (seis) meses de vida ou
mais, mediante atestado médico, terá direito a 2
(dois) intervalos de 30 (trinta) minutos.

Das assertivas acima, estão corretas apenas aquelas que
constam em:
(A)

I e II.

(B)

I, II, III e IV.

(C)

III.

(D)

IV.

17
Sobre as regras previstas no Código de Processo Civil,
analise as frases abaixo e responda.
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I-

II -

III -

IV -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

um dos requisitos da petição inicial é a
narrativa dos fatos, aquilo que a doutrina
chama de “causa de pedir remota”. Já a “causa
de pedir próxima” é a fundamentação técnica
invocada pelo autor que, segundo previsão
expressa do código de processo civil, deve ser
exclusivamente legal.
caberá na forma adesiva a interposição de
apelação, recurso
especial,
recurso
extraordinário e embargos de divergência.
a tutela antecipada é uma espécie de tutela
provisória
de
urgência, podendo
ser
processada tanto na forma antecedente como
incidente.

(C)

são imunes o papel destinado a impressão e as
entidades sindicais de classe econômica ou
profissional.

(D)

os partidos políticos possuem imunidade tributária.

20
Sobre as pessoas, analise as frases abaixo e aponte a
alternativa incorreta conforme a previsão do Código Civil.
(A)

a OIT (Organização Internacional do Trabalho) é
uma pessoa jurídica de direito privado com múnus
público.

(B)

os partidos políticos e as organizações religiosas
são pessoas jurídicas de direito privado, sendo que
os partidos políticos serão organizados e
funcionarão conforme o disposto em lei específica.
Quanto às organizações religiosas, é livre sua
criação, organização, sua estruturação interna e seu
funcionamento, sendo vedado ao poder público
negar-lhes o reconhecimento ou o registro dos atos
constitutivos e necessários ao seu funcionamento.

(C)

são pessoas jurídicas de direito público externo os
Estados estrangeiros.

(D)

são pessoas jurídicas de direito público interno as
autarquias, inclusive as associações públicas.

a sentença que reconhece a prescrição do
direito de ação é uma sentença do tipo
definitiva, provocando coisa julgada material.

Das assertivas acima, estão corretas apenas aquelas que
constam em:
(A)

I e II.

(B)

I, II, III e IV.

(C)

III.

(D)

III e IV.

18

21

Sobre as regras previstas no Código de Processo Civil,
analise as frases abaixo e responda.

Sobre os crimes praticados contra a Administração
Pública, analise as assertivas abaixo e aponte a incorreta
conforme a previsão contida no Código Penal Brasileiro.

I-

todos os recursos caberão no prazo de 15 dias.

II -

juiz, inimigo de uma das partes, será suspeito
para atuar no feito, sendo então os autos
redistribuído a outra vara.

III -

o
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica da empresa, o amicus
curiae e a nomeação a autoria são modalidades
de intervenção de terceiros.

IV -

a
inspeção
judicial, a
prova
técnica
simplificada, o depoimento pessoal das partes
e a oitiva das testemunhas são espécies de
provas previstas no atual código de processo
civil.

(A)

apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor
ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse em razão do cargo, ou desviálo, em proveito próprio ou alheio é considerado crime
de peculato.

(B)

exigir, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida é
considerado crime de concussão.

(C)

retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de
ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de
lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal
é considerado crime de prevaricação.

(D)

entrar no exercício de função pública antes de
satisfeitas as exigências legais, ou continuar a
exercê-la, sem autorização, depois de saber que foi
oficialmente exonerado, removido, substituído ou
suspenso é considerado crime de usurpação de
função pública.

Das assertivas acima, estão corretas apenas aquelas que
constam em:
(A)

IV.

(B)

I, II, III e IV.

(C)

III.

(D)

III e IV.

22
Análise as assertivas abaixo e responda.

19
Sobre as regras gerais e princípios tributários
estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, analise
as frases abaixo e assinale a opção incorreta.

A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal constitui-se em Estado democrático de Direito e
tem como fundamentos, salvo.

(A)

templos religiosos possuem imunidade tributaria.

(A)

(B)

os entes políticos não podem cobrar impostos entre
si.

independência nacional e a solução pacífica dos
conflitos.

(B)

soberania e a cidadania.

(C)

dignidade da pessoa humana e a livre iniciativa.

(D)

pluralismo político e os valores sociais do trabalho.

IPEFAE
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23

(B)

III.

Sobre os direitos e garantias fundamentais, analise as
frases abaixo e assinale a correta.

(C)

I e II.

(D)

II.

(A)

é livre a locomoção no território nacional a qualquer
tempo, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei,
nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.

(B)

as associações só poderão ser compulsoriamente
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por
decisão judicial, exigindo-se, para ambos os casos,
trânsito em julgado.

(C)

no caso de iminente perigo público, a autoridade
competente
poderá
usar
de
propriedade
particular, assegurada ao proprietário indenização
ulterior, se houver dano.

(D)

a sucessão de bens de estrangeiros situados no
País será regulada exclusivamente pela lei
brasileira.

___________

24
Segundo prevê a Lei n 9.784/99 (lei que regulamenta o
processo administrativo), há hipóteses em que o servidor
será considerado impedido ou suspeito de atuar em
processo administrativo. Das hipóteses abaixo, aponte a
assertiva que NÃO representa hipótese capaz de causar
o impedimento do servidor ou autoridade.
(A)

tenha interesse direto ou indireto na matéria.

(B)

tenha participado ou venha a participar como perito,
testemunha ou representante.

(C)

esteja litigando judicialmente com o cônjuge do
respectivo interessado.

(D)

quando tiver amizade íntima com o interessado.

ÁREA PARA RASCUNHO

25
Segundo prevê a Lei n 8.987/95, que dispõe sobre o
regime de concessão e permissão da prestação do
serviço público, analise as frases abaixo e responda.
I-

considera-se poder concedente a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em
cuja competência se encontre o serviço
público, precedido ou não da execução de
obras públicas, objeto de concessão ou
permissão.

II -

considera-se concessão de serviço público a
delegação de sua prestação, feita pelo poder
concedente, mediante licitação, na modalidade
de concorrência, à pessoa jurídica ou
consórcio de empresas que demonstre
capacidade para seu desempenho, por sua
conta e risco e por prazo determinado.

III -

considera-se permissão de serviço público a
delegação, a título precário,
mediante
licitação, da prestação de serviços públicos,
feita pelo poder concedente à pessoa física ou
jurídica que demonstre capacidade para seu
desempenho, por sua conta e risco.

Das assertivas acima, estão corretas aquelas contidas
somente em:
(A)
IPEFAE

I, II e III.
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