PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA
Estado de São Paulo

CONCURSO PÚBLICO
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 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. 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.
 Sairão simultaneamente os 3 (três) últimos candidatos de cada sala. Havendo insistência por parte
do candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público.
 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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consenso e confiança na comunicação direta entre
duas partes (ou seja, sem o intermédio de terceiros).

ʭ CONHECIMENTOS GERAIS
CONHECIMENTO UNIVERSAL

¿?

(B)

A blockchain cresce constantemente na medida em
que novos blocos completos são adicionados a ela
por um novo conjunto de registros. Os blocos não
são adicionados de modo linear e cronológico, mas
aleatórios e salteados num determinado espaço de
tempo, o que confere flexibilidade e massividade ao
sistema.

(C)

A blockchain é vista como a principal inovação
tecnológica do bitcoin, visto que é a prova de todas
as transações na rede.

(D)

O projeto original do blockchain tem servido de
inspiração para o surgimento de novas criptomoedas
e de bancos de dados distribuídos.

01
O Brasil é um país com dimensões continentais e
compreender os aspectos físicos e humanos envolvendo
seu território, regiões, paisagens e lugares é importante
para entender a dinâmica de funcionamento das
composições territoriais nacionais. Assinale a alternativa
abaixo que contém erro em sua formulação:
(A)

Brasil é o quinto maior país do mundo, ficando atrás
da Rússia, Canadá, China e Estados Unidos.

(B)

O Brasil, apesar das amplas dimensões continentais,
historicamente teve a população concentrada nas
áreas litorâneas. Após sucessivas “marchas para o
oeste”, podemos dizer hoje em dia que,
principalmente na região Sudeste, a maior parte dos
mais de 200 milhões de habitantes habita regiões
afastadas das costas litorâneas.

(C)

(D)

A economia do Brasil é considerada emergente, ou
seja, a de um país historicamente subdesenvolvido
que apresenta padrões relativamente avançados em
comparação com boa parte das demais economias
periféricas.
O fato do Brasil ser cortado pelo Trópico de
Capricórnio e pela Linha do Equador (evidenciando
variações de latitude) explica a ampla diversidade
climática e, consequentemente, em sua vegetação.

02
Na história brasileira existem diversos personagens que
tiveram influência significativa para a evolução da Nação
como país democrático e livre. José Maria da Silva
Paranhos Junior, o Barão do Rio Branco, influenciou em
seu tempo o país em direções que se desdobram até
hoje. Assinale abaixo a alternativa correta que aponta,
entre as suas muitas atividades, a mais impactante e
conhecida:
(A)

Biólogo.

(B)

Empresário.

(C)

Jornalista.

(D)

Diplomata.

03
As inovações digitais atuais continuam a surpreender
pela criatividade e impacto que determinam em diversos
estratos sociais, como as presentes nas denominadas
redes sociais e na Inteligência artificial, com o emprego
de diversificados algoritmos. Uma funcionalidade recente
bem impactante que exibe enorme potencial é a de
blockchain, que consiste em uma tecnologia de registro
distribuído, que visa a descentralização como medida de
segurança. São bases de registros e dados distribuídos e
compartilhados que tem a função de criar um índice
global para todas as transações que ocorrem em um
determinado mercado. Sobre esta inovação, assinale
abaixo a alternativa que contém informação incorreta
sobre a mesma:
(A)

IPEFAE

A blockchain funciona como um livro-razão só que
de forma pública, compartilhada e universal, que cria

LÍNGUA PORTUGUESA

¿?

Leia o trecho da crônica Zaptiqueta, de Antônio Prata,
publicada em 17/11/2019, para responder às questões de
04 a 06.
Já
que
estamos
viciados
nos
celulares
e
autocondenados a arrastá-los por aí como as bolas de
chumbo dos prisioneiros nas histórias em quadrinhos, é
mister entrarmos num acordo sobre algumas mínimas
normas de etiqueta. Não me refiro aos trolls do Twitter,
aos ogros da dark web, às almas sebosas que dedicam a
vida a aprofundar, via redes sociais, o murundu em que
nos encontramos (sic). Desses cuidará o capeta no
décimo nono círculo do inferno atualizado de Dante. Falo
aqui das pessoas de bom coração que, por falta de um
protocolo, atrapalham-se com os talheres do WhatsApp.
FONTE: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/antonioprata/2019/11/zaptiqueta.shtml

04
A expressão “é mister”, destacada no texto, pode ser
substituída, sem prejuízo de sentido, por:
(A)
(B)
(C)
(D)

É prescindível.
É inoportuno.
É fortuito.
É indispensável.

05
Considere as seguintes afirmações sobre o texto:
I-

“Já que” denota o conformismo do autor do
texto com a presença dos celulares em nossas
vidas.

II -

“como” estabelece uma comparação entre os
celulares e as bolas de chumbo dos
prisioneiros.

III -

“Desses” retoma exclusivamente a expressão
“almas sebosas” utilizada na frase anterior.

IV -

A partícula “se” em “atrapalham-se” é um
pronome reflexivo e refere-se a “talheres do
WhatsApp”.

É correto apenas o que se afirma em:
(A)

I e III.
1/
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(B)
(C)
(D)

II e IV.
I e II.
III e IV.

06

Sobre o trecho acima, é correto afirmar:

(B)
(C)
(D)

08
Assinale a alternativa que apresenta o texto da campanha
publicitária reescrito conforme a norma culta da língua
portuguesa.
(A)

“Não me refiro aos trolls do Twitter, aos ogros da dark
web, às almas sebosas que dedicam a vida a aprofundar,
via redes sociais, o murundu em que nos encontramos
(sic).”
(A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Em que nos encontramos é oração subordinada
adjetiva explicativa.
Não me é sujeito do verbo referir.
Que dedicam (...) nos encontramos é oração
subordinada adjetiva restritiva.
Via redes sociais, do twitter e da dark web são
adjuntos adverbiais de lugar.

(B)
(C)
(D)

Os lacres serão reciclados e às cadeiras doadas
entidades assistenciais.
Os lacres serão reciclados e, as cadeiras, doadas
entidades assistenciais.
Os lacres serão reciclados, e as cadeiras, doadas
entidades assistenciais.
Os lacres, serão reciclados, e, às cadeiras doadas
entidades assistenciais.

à
a
a
à

09
Leia a manchete publicada no site 1News em 08/10/2018:
“Luto: perda de Maísa Silva comove o país”
A ambiguidade do texto ocorre, sintaticamente, pois:

Texto para as questões 07 e 08.

(A)
(B)
(C)
(D)

De Maísa Silva pode ser sujeito ou objeto indireto de
perda.
De Maísa Silva pode ser adjunto adverbial ou
complemento nominal de perda.
De Maísa Silva pode ser sujeito ou adjunto
adnominal de perda.
De Maísa Silva pode ser adjunto adnominal ou
complemento nominal de perda.

Texto para as questões 10 e 11:

FONTE: https://www.estimulanet.com/2013/04/tirinhas-do-armandinho-conquistamo.html

10
FONTE: http://www.institutomauriciodesousa.org.br/fazendo-adiferenca/campanhas/campanha-lacre-solidario/

Sobre a tira é correto afirmar:
(A)

07
Sobre o anúncio é correto afirmar:
(A)

(B)
(C)

(D)

IPEFAE

Promove a preservação do meio ambiente por meio
da reciclagem dos lacres de alumínio, que serão
transformados em cadeiras de rodas.
Incentiva a filantropia, apontando como uma ação
simples pode trazer benefícios aos necessitados.
Critica a desigualdade social gerada pela falta de
acessibilidade para pessoas com deficiência nas
cidades.
Estimula o consumo de bebidas em lata,
contradizendo o propósito de preservar o meio
ambiente.

(B)

(C)
(D)

Os personagens apresentam opiniões divergentes
sobre a prática de montar cavalos e bois em
espetáculos públicos.
O tom de humor advém do fato de a palavra
“rodeios” ter mais de um sentido, como fica evidente
no último quadro.
Há, implícita na tira, uma crítica à proibição dos
rodeios, em defesa da liberdade de expressão.
A fala do último quadro contraria o que está dito no
primeiro, já que o personagem é a favor da
comunicação direta.
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11
Assinale a alternativa que apresenta o texto do último
quadro reescrito de acordo com a norma culta da língua
portuguesa.
(A)
(B)
(C)
(D)

Preferiria quando iam direto ao assunto.
Prefiro que fossem direto ao assunto.
Preferira quando iam direto ao assunto.
Preferiria que fossem direto ao assunto.

MATEMÁTICA

¿?

12
Analise a sequência numérica abaixo e responda.
01

01

04

02

09

03

?

04

Qual número completa logicamente a sequência?
(A)

01

(B)

02

(C)

12

(D)

16

ÁREA PARA RASCUNHO

13
Analisando a tabela de jogos do torneio masculino de
tênis, o técnico de um dos atletas observou a seguinte
situação. Se Rogério elimina Gustavo, então Gustavo sai
do torneio. Se Gustavo sai do torneio, então Fernando
não joga com Gustavo. Se Rafael joga com Rogério,
então Rogério elimina Gustavo. Sabendo que Fernando
joga com Gustavo, logo:
(A)

Gustavo não sai do torneio e Rogério elimina
Gustavo

(B)

Rogério joga com Gustavo e Gustavo sai do torneio

(C)

Rogério não elimina Gustavo e Rafael não joga com
Rogério

(D)

Rafael joga com Rogério e Rogério elimina Gustavo

14
A figura abaixo que representa as faces de um cubo
aberto, contendo cada lado um número.

ÁREA PARA RASCUNHO

Supondo que o cubo esteja com a face de número 6
voltada para cima, qual face estará voltada para baixo?
(A)

Número 1

(B)

Número 2

(C)

Número 3

(D)

Número 5

IPEFAE

3/
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ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONSTITUCIONAL

¿?

I-

O efeito vinculante das decisões de mérito em
ação direta de inconstitucionalidade se estende
à administração pública direta e indireta.

II -

Em sede de Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental é possível o controle de
constitucionalidade de leis ou atos normativos
federais, estaduais ou municipais, incluídos os
anteriores à Constituição Federal de 1988.

III -

Conforme a Constituição Federal brasileira, têm
legitimidade para propositura de ação direta de
inconstitucionalidade interventiva os mesmos
sujeitos legitimados para a propositura da ação
direta de inconstitucionalidade genérica.

15
Leia o trecho da notícia veiculada pelo UOL, publicada
on-line em 26/04/2018:
“A Justiça de São Paulo autorizou, na última terçafeira, que a Santa Casa de São José do Rio Preto
(SP) realizasse uma transfusão de sangue em um bebê
recém-nascido, internado no hospital. Os pais, fiéis da
religião Testemunha de
Jeová,
haviam
negado
o procedimento. [...] De acordo com os médicos do
hospital, a transfusão de sangue era indispensável
para salvar sua vida. Ao serem consultados, os pais da
criança, Maria Eleni e Reizinaldo, negaram a operação.
Em uma carta escrita e assinada por eles, reconheceram
o problema do filho, mas não liberaram o procedimento.
[...] De acordo com o processo judicial, o motivo da
negativa seria a religião dos pais. ‘Ressalta que os
genitores do menor são seguidores da crença de
Testemunha de Jeová e que tal crença não permite o
procedimento clínico indicado, posto que seus adeptos
não admitem transfusão de sangue’, diz a liminar à qual
o UOL teve acesso.”
Fonte: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2018/04/26/justicaautoriza-transfusao-de-sangue-em-bebe-de-pais-testemunha-de-jeova.htm

Com base no trecho apresentado e considerando a teoria
e a aplicação dos direitos fundamentais no Brasil, avalie
as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:
I-

II -

As afirmações I, II e III estão corretas.

(B)

Apenas as afirmações I e II estão corretas.

(C)

Apenas as afirmações I e III estão corretas.

(D)

Apenas as afirmações II e III estão corretas.

17
Os direitos e garantias fundamentais têm como
destinatários diretos os Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário e têm como destinatários indiretos o povo
brasileiro, que é receptor da aplicação do texto
constitucional. Neste contexto, tanto os estrangeiros
residentes quanto os passantes fazem jus aos direitos
fundamentais, no limite da soberania do Estado
brasileiro. Com relação aos direitos fundamentais,
assinale a alternativa correta:
(A)

A teoria da eficácia horizontal dos direitos
fundamentais, de origem alemã, defende a aplicação
dos direitos fundamentais nas relações entre os
particulares, sendo que o Poder Judiciário brasileiro
já a utilizou, por exemplo, em relação às
cooperativas de plano de saúde não poderem exigir
fidelidade associativa dos médicos que compõem
seu quadro social.

PORQUE

(B)

Segundo a decisão do Poder Judiciário
paulista, o direito à vida foi tutelado em
primeiro lugar pelo Estado e não se revela um
direito absoluto, ou seja, poderá sofrer
relativizações quando aplicado, além de servir
de fundamento à aplicação dos demais direitos.

O direito à vida é protegido no Brasil sob um triplo
aspecto, ou seja, protege-se o direito de nascer com
vida, o direito de subsistir ou de sobreviver e o
direito à morte digna, sendo que este último autoriza
hipóteses de eutanásia no Brasil como forma de
manutenção da dignidade de pessoa com moléstia
incurável ou gravemente enferma.

(C)

A possibilidade de aborto do feto anencéfalo foi
apreciada pelo STF através de ADPF ajuizada pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores da
Saúde, situação em que se pleiteou interpretação
conforme à Constituição Federal sem redução de
texto para que o profissional da saúde pudesse
negar, de plano, os pedidos de aborto dos fetos com
anencefalia, mesmo que atestada por médico
habilitado.

(D)

A pena de morte é a pena capital consistente em
retirar a vida do criminoso pelo seu alto grau de
periculosidade ou gravidade do delito praticado e a
sua aplicação é proibida no Brasil, mesmo em caso
de guerra declarada, pois eventual aplicação violaria
a proteção absoluta do direito à vida.

As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a
II é uma justificativa da I.

(B)

As asserções I e II são proposições verdadeiras,
mas a II não é uma justificativa da I.

(C)

A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é
uma proposição falsa.

(D)

As asserções I e II são proposições falsas.

respeito do controle de constitucionalidade
concentrado brasileiro, são feitas as seguintes
afirmações:

IPEFAE

(A)

A autorização ou não para transfusão de
sangue em bebê de pais testemunhas de Jeová
é caso de conflito entre direitos fundamentais
de primeira geração, ou seja, de um lado se
discute a liberdade religiosa e, de outro, o
direito à vida, sendo que este prevaleceu.

(A)

16
A

Após a leitura é possível concluir que:
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18
Alguns fatos podem abalar substancialmente a
normalidade da vida em sociedade e as estruturas do
Estado. Como forma de defesa do estado e das
instituições democráticas, a Constituição Federal
brasileira estabeleceu o sistema constitucional de crises
e as formas de defesa do país ou da sociedade.
Considerando-se a defesa do Estado brasileiro e das
instituições democráticas são feitas as seguintes
afirmações:
I-

II -

III -

O estado de defesa tem por escopo preservar
ou prontamente restabelecer, em locais
restritos e determinados, a ordem pública ou a
paz social ameaçadas por grave e iminente
instabilidade institucional ou atingidas por
calamidades de grandes proporções na
natureza.

Das assertivas acima, estão INCORRETAS aquelas que
constam apenas em:
(A)
(B)
(C)
(D)

(A)

O estado de sítio e o estado de defesa serão
fiscalizados através do controle político
concomitante, em que a Mesa do Congresso
Nacional, ouvidos os líderes partidários,
designará Comissão composta de cinco de
seus membros para acompanhar e fiscalizar a
execução das medidas adotadas.

(C)

(A)

As afirmações I, II e III estão corretas.

(B)

Apenas as afirmações I e II estão corretas.

(C)

Apenas as afirmações I e III estão corretas.

(D)

Apenas as afirmações II e III estão corretas.

ADMINISTRATIVO

(B)

(D)

CIVIL e PROCESSO CIVIL

Não induzem posse os atos de mera permissão ou
tolerância assim como não autorizam a sua
aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão
depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

(B)

O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela
durar, aos frutos percebidos. Os frutos pendentes ao
tempo em que cessar a boa-fé devem ser
restituídos, depois de deduzidas as despesas da
produção e custeio; mas não precisam ser
restituídos os frutos colhidos com antecipação.
O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das
benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto
às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantálas, quando o puder sem detrimento da coisa, e
poderá exercer o direito de retenção pelo valor das
benfeitorias necessárias e úteis.
O reivindicante, obrigado a indenizar as benfeitorias
ao possuidor de má-fé, tem o direito de optar entre o
seu valor atual e o seu custo; ao possuidor de boa-fé
indenizará pelo valor atual.

¿?

20
Sobre o tema responsabilidade civil do Estado, analise as
assertivas abaixo:

III -

IPEFAE

¿?

(A)

(C)

perda dos direitos políticos.
perda da função pública.
ressarcimento ao erário.
indisponibilidade dos bens.

II -

complexo, pois exige a vontade de várias pessoas,
seja por unanimidade ou maioria, para a realização
do ato.
composto, pois exige a vontade de várias pessoas,
seja por unanimidade ou maioria, para a realização
do ato.
simples, pois exige a vontade de um único órgão,
ainda que composto por várias pessoas, que
decidirão por unanimidade ou maioria.
se a decisão for unânime, será um ato composto; se
for por maioria, será um ato complexo.

22
Sobre a Posse assinale a alternativa errada:

19
Conforme previsão constitucional, atos de improbidade
administrativa geram sequelas tanto políticas como
jurídicas. Destas consequências, não está prevista a:

I-

I e III.
I.
III.
I, II e III.

21
Quando um ato administrativo é praticado unicamente
por um órgão, dotado de competência e legitimidade para
realiza-lo, porém, composto por um colegiado de
servidores, uma vez realizado tal ato administrativo, é
correto dizer que se trata de um ato:

O Conselho da República e o Conselho de
Defesa Nacional são órgãos consultivos do
Presidente da República, mas suas opiniões
não vinculam a decisão do chefe do Executivo
em se tratando da necessidade da decretação
do estado de defesa ou do estado de sítio.

Após a leitura, é possível concluir que:

(A)
(B)
(C)
(D)

causarem aos indivíduos, independentemente
da relação causal entre o dano e a ação ou
omissão do agente prestador do serviço
público.

as empresas públicas, sejam elas prestadoras
de serviço público ou exploradoras de
atividade econômica, respondem sempre de
forma subjetiva.
a responsabilidade do Estado no caso de
omissão, caracteriza-se como sendo de
natureza subjetiva.
pela teoria da responsabilidade objetiva o
Estado deverá reparar danos que seus agentes

(D)

23
Apenas uma das assertivas abaixo está correta. Assinalea:
(A)

O recurso pode ser interposto pela parte vencida,
pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público,
apenas quando for parte, cumprindo ao terceiro
demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a
relação jurídica submetida à apreciação judicial
5/
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atingir direito de que se afirme titular ou que possa
discutir em juízo como substituto processual.
(B)

A apelação como regra terá efeito suspensivo,
porém, entre outras hipóteses, começa a produzir
efeitos imediatamente após a sua publicação, a
sentença que julga improcedente o pedido de
instituição de arbitragem.
Em qualquer hipótese o agravante deverá requerer a
juntada, aos autos do processo, de cópia da petição
do agravo de instrumento, do comprovante de sua
interposição e da relação dos documentos que
instruíram o recurso, no prazo de três dias, sob pena
de inadmissibilidade.
Quando o agravo interno for declarado
manifestamente inadmissível ou improcedente em
votação unânime, o órgão colegiado, em decisão
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao
agravado multa fixada entre um e cinco por cento do
valor atualizado da causa.

(C)

(D)

24
Considere as assertivas abaixo e assinale a alternativa
correta:
I-

II -

III -

I, II e III estão corretas.
Todas estão erradas.
Somente uma está correta.

(D)

Apenas I e III estão corretas.

TRABALHO e PROCESSUAL
DO TRABALHO

¿?

25
Analise as frases e responda corretamente conforme
legislação celetista, a situação envolvendo dois
trabalhadores, o professor Carlos e o metalúrgico João:
I-

IPEFAE

a licença casamento para o professor Carlos
será de 9 dias; para o metalúrgico João, será
de 3 dias.

no caso de falecimento da avó do professor
Carlos, a licença será de 9 dias; para o
metalúrgico João, será de 2 dias.

III -

no caso de falecimento da mãe do professor
Carlos, a licença será de 9 dias; para o
metalúrgico João, será de 2 dias.

IV -

no caso de falecimento do filho do professor
Carlos, a licença será de 9 dias; para o
metalúrgico João, será de 3 dias.

Das assertivas acima, estão corretas apenas as que
constam em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e III.
I.
I e IV.
I, II e III.

26
Analise as frases e responda conforme consta na
previsão expressa da CF.

Nos casos em que a urgência for
contemporânea à propositura da ação, a
petição inicial deve limitar-se ao requerimento
da tutela antecipada e à indicação do pedido de
tutela final, com a exposição da lide, do direito
que se busca realizar e do perigo de dano ou
do risco ao resultado útil do processo.
Será expedida carta arbitral, para que órgão do
Poder Judiciário pratique ou determine o
cumprimento, na área de sua competência
territorial, de ato objeto de pedido de
cooperação judiciária formulado por juízo
arbitral, inclusive os que importem efetivação
de tutela provisória.
Não se fará a citação, salvo para evitar o
perecimento do direito de cônjuge, de
companheiro ou de qualquer parente do morto,
consanguíneo ou afim, em linha reta ou na
linha colateral em segundo grau, no dia do
falecimento e nos 5 (cinco) dias seguintes.

(A)
(B)
(C)

II -

I-

a comissão de conciliação prévia e, após a
reforma trabalhista, a arbitragem, passam a
integrar meios alternativos autônomos de
solução de litígio trabalhista, seja coletivo ou
individual, e a decisão delas emitidas serão
registradas em termo, que terão eficácia de
título executivo extrajudicial.

II -

integram a justiça do trabalho as Varas do
Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho,
o Tribunal Superior do Trabalho, este com sede
e jurisdição em Brasília.

III -

o Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á
de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre
brasileiros com mais de trinta e cinco anos e
menos de sessenta e cinco anos, de notável
saber jurídico e reputação ilibada, através de
lista alternada por antiguidade e merecimento,
nomeados pelo Presidente da República após
aprovação pela maioria relativa do Senado
Federal.

IV -

recusando-se
qualquer
das
partes
à
negociação coletiva ou à arbitragem, é
facultado às mesmas, de comum acordo,
ajuizar
dissídio
coletivo
de
natureza
econômica, podendo a Justiça do Trabalho
decidir o conflito, respeitadas as disposições
mínimas legais de proteção ao trabalho, bem
como as convencionadas anteriormente.

Das assertivas acima, estão corretas apenas as que
constam em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e III.
I, II e IV.
IV.
I, II e III.

27
Analise as frases e responda conforme consta na
previsão celetista.
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ADVOGADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

sobre decisão que indefere produção de provas
em embargos de terceiros interpostos em face
de execução trabalhista caberá agravo de
petição no prazo de 8 dias.

TRIBUTÁRIO

II -

sobre decisão que indefere produção de provas
em fase de conhecimento de ação trabalhista
de rito sumaríssimo caberá agravo de
instrumento no prazo de 15 dias.

(A)

tributos de competência comum, que podem ser
cobradas em razão de serviço público específico e
divisível, tendo por base de cálculo as mesmas que
são utilizadas nos impostos.

III -

sobre decisão de Tribunal Regional do
Trabalho, que julga procedente ação rescisória,
ajuizada para rescindir os efeitos de sentença
definitiva transitada em julgada proferida por
vara do trabalho, caberá recurso ordinário em 8
dias.

(B)

tributos de competência privativas dos municípios
podendo ser cobradas apenas em razão de serviços
públicos específicos e divisíveis.

(C)

tributos
de
competência
comum,
sendo
constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa,
de um ou mais elementos da base de cálculo própria
de determinado imposto, desde que não haja
integral identidade entre uma base e outra.

(D)

tributos
de
competência
privativa,
sendo
constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa,
de um ou mais elementos da base de cálculo própria
de determinado imposto, desde que haja integral
identidade entre uma base e outra.

I-

IV -

sobre decisão de juiz da vara do trabalho que
defere liminar inaudita altera pars em tutela
provisória de urgência do tipo antecipada
caberá agravo de instrumento no prazo de 8
dias.

29
As taxas são:

Das assertivas acima, estão corretas apenas as que
constam em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I.
II.
III.
IV.

PENAL

30
Na execução fiscal:

¿?

28
Assinale a alternativa que contém equívoco.
(A)

Configura o crime de Modificação ou alteração não
autorizada de sistema de informações, a conduta de
modificar ou alterar, o funcionário, sistema de
informações ou programa de informática sem
autorização
ou
solicitação
de
autoridade
competente.

(B)

O crime de Excesso de exação se configura se o
funcionário exige tributo ou contribuição social que
sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido,
emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso,
que a lei não autoriza.

(C)

No crime de Corrupção Passiva, a pena é
aumentada de um terço, se, em consequência da
vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou
deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica
infringindo dever funcional.
A conduta de Impedir, perturbar ou fraudar
concorrência pública ou venda em hasta pública,
promovida pela administração federal, estadual ou
municipal, ou por entidade paraestatal; afastar ou
procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de
vantagem configura crime apenado com reclusão,
de dois a oito anos, ou multa, além da pena
correspondente à violência.

(D)

IPEFAE

¿?

(A)

São admissíveis os Embargos em 30 dias a contar
da garantia do juízo.

(B)

São admissíveis os Embargos em 15 dias a contar
da citação.

(C)

São admissíveis os embargos em 15 dias a contar
da garantia do juízo .

(D)

São admissíveis os Embargos em 30 dias a contar
da citação.

___________
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