PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
Estado de São Paulo

CONCURSO PÚBLICO
02/2019

PROCURADOR MUNICIPAL

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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01
"Após entrevista coletiva concedida a jornalistas nesta
manhã na residência oficial, o presidente da Câmara dos
Deputados fez um balanço positivo da agenda da Casa
neste ano. Ele destacou a aprovação da reforma da
Previdência e do novo marco legal do saneamento
básico. A reforma da Previdência aprovada pelo
Congresso aumenta o tempo para se aposentar, limita o
benefício à média de todos os salários, eleva as alíquotas
de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS
e estabelece regras de transição para os atuais
assalariados. Já o marco do saneamento aprovado pelos
deputados facilita a privatização de estatais do setor,
exige licitação para a contratação desses serviços e
prorroga o prazo para o fim dos lixões."
Fonte: Agência Câmara Notícias, 19/12/2019. Disponível em
<https://tinyurl.com/yx4s2tjb>

Quem foi o presidente da Câmara Federal em 2019?
(A)

David Samuel Alcolumbre Tobelem

(B)

Eduardo Cosentino da Cunha

(C)

Delegado Waldir

(D)

Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia

02
" O ano de 2019 foi conturbado para os membros do
Supremo Tribunal Federal (STF). Em meio a diversas
votações controversas, como a derrubada da prisão em
segunda instância e a criminalização da homofobia, e
protestos de rua que os colocaram como alvo, o número
de pedidos de impeachment dos magistrados atingiu
neste ano um patamar recorde. Desde janeiro, foram 14
representações contra integrantes da Corte, cinco a mais
do que no ano passado. O presidente do STF é o mais
visado. Metade das tentativas protocoladas neste ano
foram para que ele perdesse o cargo. No entanto, o
Senado, responsável por dar continuidade aos pedidos,
engavetou todos os pedidos de destituição dos
magistrados. Veja a seguir os sete julgamentos com
maior repercussão neste ano: 1. Criminalização da
homofobia; 2. Competência da Justiça eleitoral; 3.
Crédito tributário da Zona Franca de Manaus; 4.
Privatização de subsidiárias; 5. Ordem das alegações em
casos de delação premiada; 6. Fim da prisão em 2ª
instância; 7. Compartilhamento de dados pelo Coaf."
Fonte: CERIONI, Clara. "Relembre as 7 votações no STF que definiram 2019", Exame,
28/12/2019. Disponível em < https://tinyurl.com/qrct7l4>

Quem era o presidente do Supremo Tribunal Federal em
2019?
(A)

Dias Toffoli

(B)

Gilmar Mendes

(C)

Jair Bolsonaro

(D)

Rodrigo Maia

IPEFAE
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Texto para as questões de 03 a 09
Hanseníase e as histórias de um Brasil que está na Idade
Média
Por André Biernath

(...)
Você sabia que o Brasil é um dos únicos países do
mundo que ainda registra casos de hanseníse? Nós só
ficamos atrás da Índia num inglório ranking mundial e
respondemos por 90% das ocorrências dela no
continente americano. Por ano, 27 mil indivíduos
recebem o diagnóstico por aqui. Roraima, Pará, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins são os estados
com as estatísticas mais graves.
A hanseníase é causada por uma bactéria chamada
Mycobacterium leprae, transmitida de um indivíduo para
outro por meio de gotículas de saliva, que entram pela
boca e pelo nariz. O micro-organismo se instala nos
nervos periféricos do corpo, bem próximo à pele, e fica
ali durante anos, sem dar sintomas. Ele demora muito
tempo para se reproduzir: a título de comparação, ele
leva 15 dias para dar origem a um novo bacilo, enquanto
a bactéria da tuberculose, por exemplo, se replica a cada
24 horas. Mas chega um momento em que sua presença
na região diminui a sensibilidade e desemboca em sérias
lesões.
Acontece que cerca de 90% das pessoas possuem
defesa natural contra o agente infeccioso. Mas há 10%
que estão vulneráveis a ele e podem vir a desenvolver o
problema. Outro dado que mostra a perplexidade do
quadro brasileiro: o diagnóstico da condição é fácil, feito
no consultório do médico, sem necessidade de exames
mais complexos. O tratamento, por sua vez, é simples e
consiste no uso de dois ou três antibióticos por alguns
meses. Depois desse tempo, a bactéria acaba extirpada
do organismo e a cura está garantida.
(...)
A dermatologista Letícia Maria Edit, de Porto Alegre,
publicou um artigo em que rememora episódios da
hanseníase no Brasil. Durante vários séculos, os
portadores da doença foram tratados com extremo
preconceito por aqui. Eles eram proibidos de comer,
dormir ou casar com pessoas saudáveis, não podiam
tocar em comidas nos mercados e nem entrar em
algumas cidades, como São Paulo. “Os filhos dos
leprosos não podiam ser batizados como as outras
crianças pelo risco de poluírem as águas da pia
batismal”, escreve.
No texto de Letícia, um episódio com hansenianos
brasileiros chama atenção pela similaridade com The
Walking Dead, série norte-americana de zumbis
produzida pelo canal de televisão AMC. Nos idos de 1800,
uma lenda dizia que o doente ficaria curado da doença se
fosse capaz de infectar outras sete pessoas. Na tentativa
de se livrar da encrenca, um grupo de leprosos resolveu
invadir uma cidade no norte do estado de São Paulo (não
se sabe qual município ao certo) e atacou os moradores,
que, assustados, responderam com armas e porretes.
Aqueles que conseguiram fugir saíram correndo por uma
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estrada e encontraram uma criança, que foi agredida a
dentadas até sangrar.
Infelizmente, desse episódio bárbaro para os dias de hoje
o cenário pouco mudou. O preconceito é tão grande que
preferimos esquecer e ignorar a existência da doença e
dos indivíduos acometidos por ela. A troca de nome de
lepra para hanseníase parece ter mais confundido do que
ajudado a aplacar a intolerância.
(...)
Segundo o dermatologista Marco Andrey Cipriani,
presidente da Sociedade Brasileira de Hansenologia, os
principais sintomas da condição:
“Nas formas iniciais, a hanseníase se manifesta por anos
através de dormências, cãibras e formigamentos em
áreas definidas do corpo. Esses sinais ficam mais
comuns nos meses frios do ano. Depois, surgem lesões
de pele esbranquiçadas e avermelhadas, ou nódulos
espalhados pelo corpo, na face e nas orelhas. Todas
essas lesões vêm acompanhadas de alterações de
sensibilidade. Um bom teste é tocar com a mão ou com
algum objeto no local machucado e, depois, numa região
próxima. Se você sentir diferença no tato, é
importantíssimo procurar o médico o quanto antes”.

médico, sem necessidade de exames mais complexos”
está corretamente reescrita:
(A)
(...) o diagnóstico da condição é fácil, feito no
consultório do médico e não se necessitam de
exames mais complexos.
(B)
(...) o diagnóstico da condição é fácil, feito no
consultório do médico, sem que se necessitem de
exames mais complexos.
(C)
(...) o diagnóstico da condição é fácil, feito no
consultório do médico e não se necessita de exames
mais complexos.
(D)
(...) o diagnóstico da condição é fácil, feito no
consultório do médico e não há que se necessitem
de exames mais complexos.
06
Em “Eles eram proibidos de comer, dormir ou casar com
pessoas saudáveis, não podiam tocar em comidas nos
mercados e nem entrar em algumas cidades, como São
Paulo”, a expressão em destaque traduz ideia de:
(A)
Soma
(B)
Oposição
(C)
Causa
(D)
Consequência

FONTE: https://saude.abril.com.br/blog/tunel-do-tempo/hanseniase-e-as-historias-deum-brasil-que-esta-na-idade-media/ - com adaptações.

03
Em “A hanseníase é causada por uma bactéria chamada
Mycobacterium leprae, transmitida de um indivíduo para
outro por meio de gotículas de saliva, que entram pela
boca e pelo nariz. O micro-organismo se instala nos
nervos periféricos do corpo, bem próximo à pele, e fica
ali durante anos, sem dar sintomas. Ele demora muito
tempo para se reproduzir: a título de comparação, ele
leva 15 dias para dar origem a um novo bacilo, enquanto
a bactéria da tuberculose, por exemplo, se replica a cada
24 horas. Mas chega um momento em que sua presença
na região diminui a sensibilidade e desemboca em sérias
lesões”, os termos em destaque são responsáveis pela
coesão textual. Sendo assim, pode-se afirmar que esses
termos recuperam:
(A)
Bactéria Mycobacterium leprae
(B)
Indivíduo
(C)
Gotículas de saliva
(D)
Boca e nariz

07
O texto jornalístico se vale, em geral, de uma variante
linguística formal. No entanto, em alguns momentos, o
autor lança mão de um registro mais informal, dado o
tipo de mídia em que é veiculado e o tipo de público a
que se dirige. Assinale a alternativa que contenha uma
palavra ou expressão de variante linguística informal,
próxima da coloquialidade:
(A)
Ele demora muito tempo para se reproduzir: a título
de comparação, ele leva 15 dias para dar origem a
um novo bacilo (...).
(B)
A dermatologista Letícia Maria Edit, de Porto Alegre,
publicou um artigo em que rememora episódios da
hanseníase no Brasil.
(C)
Na tentativa de se livrar da encrenca, um grupo de
leprosos resolveu invadir uma cidade no norte do
estado de São Paulo (...).
(D)
A troca de nome de lepra para hanseníase parece
ter mais confundido do que ajudado a aplacar a
intolerância.
08

04
Em “Mas há 10% que estão vulneráveis a ele e podem vir
a desenvolver o problema”, se substituíssemos o termo
destacado por bactéria, teríamos:
(A)
Mas há 10% que estão vulneráveis a bactéria e
podem vir a desenvolver o problema.
(B)
Mas há 10% que estão vulneráveis à bactéria e
podem vir a desenvolver o problema.
(C)
Mas há 10% que estão vulneráveis à bactéria e
podem vir à desenvolverem o problema.
(D)
Mas há 10% que estão vulneráveis a bactéria e pode
vir a desenvolverem o problema.
05
Assinale a alternativa em que a passagem “(...) o
diagnóstico da condição é fácil, feito no consultório do
IPEFAE

Em “A dermatologista Letícia Maria Edit, de Porto Alegre,
publicou um artigo em que rememora episódios da
hanseníase no Brasil”, substituindo o termo em destaque
pelo verbo lembrar, teríamos:
(A)
A dermatologista Letícia Maria Edit, de Porto Alegre,
publicou um artigo em que lembra de episódios da
hanseníase no Brasil.
(B)
A dermatologista Letícia Maria Edit, de Porto Alegre,
publicou um artigo de que lembra de episódios da
hanseníase no Brasil.
(C)
A dermatologista Letícia Maria Edit, de Porto Alegre,
publicou um artigo em cujo lembra episódios da
hanseníase no Brasil.
(D)
A dermatologista Letícia Maria Edit, de Porto Alegre,
publicou um artigo em que lembra episódios da
hanseníase no Brasil.
2/
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12

No último parágrafo do texto, as aspas se justificam
porque:
(A)
É uma citação literal.
(B)
Há nela palavras estrangeiras, não incorporadas à
língua.
(C)
Contém gírias e expressões coloquiais.
(D)
Marca a ironia da afirmação.

Ao final do ano letivo, o professor contabilizou a média
das notas, na escala de 0 a 10, de todos seus 120 alunos.
Analisando os resultados, observou que 15% dos alunos
obtiverem rendimento insuficiente, com média entre 0 e
5, e foram automaticamente reprovados. Do restante,
metade obteve média entre 5 e 6, e ficou de recuperação,
e, do restante, apenas 1 em cada 10 alunos alcançou a
nota máxima. Aproximadamente quantos alunos
obtiveram nota 10?

MATEMÁTICA

¿?

(A)

02 alunos

10

(B)

05 alunos

A imagem abaixo apresenta uma roleta na sua posição
inicial, indicada pelo triângulo branco que aponta para o
número 1.

(C)

10 alunos

(D)

25 alunos

Supondo que a roleta gire 2.070 graus no sentido horário,
qual número ficará apontado pelo triângulo branco?
(A)

Número 1

(B)

Número 4

(C)

Número 7

(D)

Número 10

ÁREA PARA
RASCUNHO

11
Observe a pequena estória abaixo, analise as relações
lógicas entre as proposições e responda.
Mateus entrou para família há pouco tempo e a novidade
exigiu com que seus pais, seu irmão e sua avó se
organizassem para garantir sua ida à escola desde cedo.
Assim, se Mateus vai à escola, então ou seu pai vai leválo ou sua mãe vai buscá-lo. Se sua mãe vai buscá-lo, seu
irmão vai ao clube. Mas seu irmão vai ao clube se e
somente se não for verdade que seu professor não vai
dar treino naquele dia. Se Mateus não vai à escola, então
sua avó vai buscá-lo em casa.
Sabendo que o pai de Mateus não vai levá-lo à escola e o
professor de seu irmão não vai dar treino naquele dia,
pode-se concluir que:
(A)

O professor do irmão de Mateus não vai dar treino
naquele dia e seu irmão vai clube.

(B)

A avó de Mateus não vai buscá-lo em casa ou sua
mãe vai buscá-lo na escola.

(C)

O pai de Mateus não vai levá-lo à escola e sua mãe
vai buscá-lo.

(D)

Mateus não vai à escola e sua mãe não vai buscá-lo.

IPEFAE
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13
Após iniciar uma sessão no Windows 10, um funcionário
resolveu organizar sua Área de Trabalho, arrastando
alguns arquivos para a pasta Documentos e alguns
atalhos de programas pouco utilizados para a Lixeira.
Levando em consideração essa ação, analise as
alternativas e assinale a correta.
(A)

(B)
(C)

(D)

Constituição Federal e da Constituição do respectivo
Estado-membro.

¿?

Os programas que tiveram seus atalhos enviados à
Lixeira podem ser reinstalados através da opção de
recuperação disponibilizada no menu auxiliar do
diretório.
Não será mais possível executar os programas que
tiveram seus atalhos enviados à Lixeira.
Os ícones que representam os arquivos arrastados
para a pasta Documentos não mais aparecem na
Área de Trabalho.
Os arquivos arrastados para a pasta Documentos
automaticamente geram atalhos na Área de
Trabalho.

(B)

É de competência privativa da União zelar pela
guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas e conservar o patrimônio público.

(C)

Aos Municípios, conforme a Constituição Federal, é
vedado organizar e prestar, diretamente ou sob
regime de concessão ou permissão, os serviços
públicos de interesse local, incluído o de transporte
coletivo, mesmo que tenha caráter essencial.

(D)

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

16
Os remédios constitucionais, conforme lição de Rui
Barbosa, são normas de conteúdo assecuratório, ou seja,
são instrumentos previstos no ordenamento jurídico
brasileiro para garantir às pessoas a aplicação e a
efetividade dos direitos fundamentais.
Com relação ao mandado de segurança e a proteção dos
direitos fundamentais são feitas as seguintes afirmações:

14
É bastante costumeiro que, em e-mails profissionais,
haja a necessidade de anexar documentos para envio,
por isso, a maioria dos clientes de e-mail atuais exibem
um ícone por meio do qual é possível realizar o
procedimento. Qual símbolo padrão da funcionalidade de
anexar documentos na maioria dos clientes de e-mail?

I-

Qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou
estrangeira, poderá impetrar o mandado de
segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas
data, quando o responsável pela ilegalidade ou
abuso de poder for autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público.

II -

Os representantes ou órgãos de partidos
políticos e os administradores de entidades
autárquicas, bem como os dirigentes de
pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no
exercício de atribuições do poder público,
somente no que disser respeito a essas
atribuições, serão equiparados à autoridade
coatora para o fim de impetração do mandado
de segurança.

III -

O direito de requerer mandado de segurança
extinguir-se-á decorridos 180 (cento e oitenta)
dias, contados da ciência, pelo interessado, do
ato impugnado.

(A)

(B)

(C)

(D)

ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONSTITUCIONAL

Após a leitura é possível concluir que:
¿?

15
A Constituição Federal brasileira de 1988 estabeleceu
regras para a organização político-administrativa do
Estado brasileiro e fixou as atribuições da União, do
Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.
Considerando-se a organização do Estado brasileiro e as
atribuições dos entes da federação, assinale a alternativa
correta:
(A)

IPEFAE

O Município é regido por lei orgânica, votada em
dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e
aprovada por dois terços dos membros da Câmara
Municipal, que a promulgará atendendo princípios da

(A)

As afirmações I, II e III estão corretas.

(B)

Apenas as afirmações I e II estão corretas.

(C)

Apenas as afirmações II e III estão corretas.

(D)

Apenas a afirmação III está correta.

17
A Constituição Federal brasileira de 1988, com o escopo
de proteger o Estado brasileiro, o pacto federativo e a
ordem social, previu a possibilidade de decretação de
intervenção nos entes da federação, mas desde que a
medida seja necessária e temporária. Sobre a temática da
intervenção, conforme previsão constitucional, assinale a
alternativa correta:
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(A)

O Estado-membro não poderá intervir no Município
que deixar de aplicar o mínimo exigido da receita
municipal na manutenção e no desenvolvimento do
ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

(B)

A União não poderá intervir diretamente nos
Municípios dos Estados-membros, tampouco poderá
intervir diretamente nos Municípios localizados em
Territórios Federais, quando tais Municípios
deixarem de prestar contas, na forma da lei.

(C)

A União poderá intervir diretamente nos Estadosmembros da Federação ou no Distrito Federal para
repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da
Federação em outra.

(D)

A União poderá intervir diretamente nos Municípios
brasileiros em caso de grave comprometimento da
ordem pública, mas não poderá intervir pelo mesmo
motivo nos Estados-membros da Federação.

18
O controle de constitucionalidade, em relação ao
momento em que se opera, poderá ser preventivo ou
repressivo. Já em relação ao modo de exercício, poderá
ser difuso, concentrado ou misto. A respeito desta
temática, são feitas as seguintes afirmações:

por lei para desempenhar funções típicas de
Estado, mas que estão desvinculadas de
caráter econômico, caracterizando verdadeira
desconcentração administrativa.
Das afirmações acima, estão corretas apenas as que
constam em:
(A)
(B)
(C)
(D)

20
Sérgio é enfermeiro concursado no pequeno município X.
Cumulativamente, é professor universitário na mesma
cidade, prestando serviço a uma entidade privada. Na
última eleição municipal, foi vencedor no pleito para
vereança. Desta feita, Sérgio lhe indaga se pode,
conforme
previsão
constitucional,
exercer
cumulativamente
as
três
atividades
(professor,
enfermeiro e vereador). Considerando que a carga
horária exigida para o exercício das três atividades é
compatível e que nenhuma delas atrapalhará as demais,
é correto dizer, conforme previsão constitucional, que:
(A)

I-

II -

III -

De acordo com a Constituição Federal
brasileira de 1988, o Senado Federal poderá
suspender a execução, no todo ou em parte, de
lei declarada inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal.
Caberá ação direta de inconstitucionalidade
para discutir a constitucionalidade de questões
interna corporis do poder Legislativo, bem
como caberá para a discussão de enunciados
de súmulas.
Os governadores dos Estados ou do Distrito
Federal
deverão
comprovar
pertinência
temática para a propositura da ação direta de
inconstitucionalidade, conforme previsão legal.

(B)
(C)

(D)

Após a leitura é possível concluir que:
(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 a afirmação III está correta.

ADMINISTRATIVO

¿?

II –

III –

IPEFAE

nas sociedade de economia mista, seu
patrimônio será hibrido, parte público parte
privado, com prevalência do patrimônio
público.
nas empresas públicas, seus empregados
serão concursados e regidos pelo regime
estatutário.
as empresas públicas e as fundações, assim
como as autarquias, são pessoas jurídicas de
direito público da administração indireta, criada

deverá se afastar da função de enfermeiro e
exercerá apenas a vereança junto ao município X,
percebendo o salário desta última função. Poderá,
ainda, exercer a atividade docente, percebendo
normalmente o salário por esta atividade.
poderá exercer as três atividades cumulativamente e
auferirá os três salários respectivos.
deverá se afastar da função de professor. Quanto ao
serviço no município X, deverá optar se quer ser
vereador ou enfermeiro e terá direito a perceber o
maior salário.
deverá se afastar da função de enfermeiro e
exercerá apenas a vereança junto ao município X,
podendo optar se quer auferir o salário desta função
ou salário de vereador. Poderá, ainda, exercer a
atividade docente, percebendo normalmente o
salário por esta atividade.

21
Autarquia estadual foi alvo de ação ordinária
indenizatória. Foi proferida a sentença condenatória que,
após recursos, transitou em julgado, impondo a ré a
obrigação de pagar R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta
mil reais). Nesse caso, é correto dizer que:
(A)

19
Analise as frases e responda:
I–

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

(B)
(C)
(D)

os bens da autarquia poderão ser penhorados, pois
apesar de ser uma pessoa jurídica de direito público
os bens não estão cravados com a prerrogativa da
impenhorabilidade.
a execução deverá ser feita pela via do precatório,
pois os bens da autarquia são impenhoráveis.
os bens só poderão ser penhorados se o objeto da
ação ordinária for de caráter alimentício.
se fosse uma autarquia federal, os bens não
poderiam ser penhorados. Sendo uma autarquia
estadual ou municipal, os bens podem ser
penhorados. No caso em tela, o juiz ordenará a
penhora dos bens do réu se não efetuar o
pagamento de forma voluntária no prazo legal.
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(D)

Quando alegar sua ilegitimidade, ao réu é facultado
indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida
sempre que tiver conhecimento.

22
Assinale a alternativa incorreta:
(A)
Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito.
(B)
Não constituem atos ilícitos a deterioração ou
destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a
fim de evitar perigo de qualquer natureza.
(C)
Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas
têm ação contra os seus assistentes ou
representantes legais, que derem causa à
prescrição, ou não a alegarem oportunamente.
(D)
A renúncia da prescrição pode ser expressa ou
tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de
terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita
é a renúncia quando se presume de fatos do
interessado, incompatíveis com a prescrição.

TRABALHO E PROCESSO
DO TRABALHO
25

Analise as frases e responda conforme a previsão
expressa contida na CF e na CLT.

23
Sobre o tema “atos processuais” apenas uma das
alternativas abaixo está correta. Assinale-a:
(A)

(B)

(C)

(D)

Tramitam em segredo de justiça os processos que
versem
sobre
arbitragem,
inclusive
sobre
cumprimento de carta arbitral, em qualquer hipótese.
O documento redigido em língua estrangeira
somente poderá ser juntado aos autos quando
acompanhado de versão para a língua portuguesa
exclusivamente quando firmada por tradutor
juramentado.
Com exceção das microempresas e das empresas
de pequeno porte, as empresas públicas e privadas
são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de
processo em autos eletrônicos, para efeito de
recebimento de citações e intimações, as quais
serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe
de secretaria enviará ao réu, executado ou
interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, contado
da data da juntada do mandado aos autos, carta,
telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe
de tudo ciência.

(A)
(B)
(C)
(D)
26

(A)

(A)

(B)

(C)

IPEFAE

I–

empregado que mora em Campinas, contratado
pela empresa “B”, cuja sede está na cidade de
São Paulo, mas que sempre trabalhou na
unidade localizada em Jundiaí, caso queira
ajuizar ação trabalhista, deverá distribui-la na
Vara do Trabalho de Jundiaí.

II –

João, servidor público estatutário da Prefeitura
de Tanabi, caso queira ajuizar ação trabalhista
contra seu empregador, deverá distribuir ação
na Vara da Justiça Cível Estadual.

III –

os crimes contra a organização do trabalho
serão processados e julgados perante a Justiça
do Trabalho, salvo o crime de falso
testemunho, praticado no curso de reclamação
trabalhista, que serão apreciados e julgados
pela Justiça Comum Federal.

IV –

as contribuições previdenciárias incidentes
sobre a folha de pagamento, sobre o salário do
empregado, sobre o faturamento e sobre o
lucro serão executados na própria justiça do
trabalho quando incidentes sobre valores
decorrentes das sentenças condenatórias e
homologatórias
proferidas
em
ações
trabalhistas que tramitaram na Vara do
Trabalho.

Das afirmações acima, estão corretas apenas aquelas
contidas em:

24
O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo
de 15 (quinze) dias. Assim, assinale a alternativa
incorreta:
Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar a
indevida concessão dos benefícios da justiça
gratuita, incompetência relativa e incorreção do valor
da causa, entre outras matérias.
Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima
ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o
juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a
alteração da petição inicial para substituição do réu.
Havendo alegação de incompetência relativa ou
absoluta, a contestação poderá ser protocolada no
foro de domicílio do réu, fato que será
imediatamente comunicado ao juiz da causa,
preferencialmente por meio eletrônico.

¿?

I e II
IV
I e III
I e IV

Catarino é membro suplente da CIPA representante dos
empregados. Com base na previsão legal sobre o tema, é
correto afirmar que Catarino:

(B)

(C)

(D)

não terá estabilidade de emprego, pois esta só é
garantida aos membros titulares.
terá estabilidade de emprego, não podendo ser
dispensado de forma arbitrária, entendendo-se como
tal aquela que não está fundada em motivo
disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.
terá estabilidade de emprego, não podendo ser
dispensado de forma arbitrária, entendendo-se como
tal aquela que não está fundada em motivo
disciplinar, técnico, econômico ou financeiro,
devidamente declarada por um juiz trabalho em
processo de inquérito para apuração de falta grave.
não terá estabilidade de emprego, pois foi indicado
pelo empregador.
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TRIBUTÁRIO

Sobre o princípio da não discriminação do ambiente de
trabalho, é correto afirmar que:
I–

o empregador não pode exigir exame de
gravidez da empregada quando da sua
dispensa, mas pode exigir no exame
admissional, exatamente para saber sobre a
real condição clínica da trabalhadora que se
engajará na planta de produção.

II –

não se pode ser exigir experiência prévia no
cargo como condição para contratação.

III –

o critério da idade jamais pode ser utilizado
como elemento para contratação de um
trabalhador.

IV –

V–

o empregado que for dispensado por critérios
discriminatórios terá direito a ajuizar ação
requerendo a nulidade da dispensa, sua
reintegração e permanência no emprego, pois
ganhará estabilidade de 12 meses após a
reintegração e indenização pelo dano moral
respectivo. Facultativamente, pode deixar de
pedir a reintegração para pedir a percepção, em
dobro, da remuneração do período de
afastamento, corrigida monetariamente e
acrescida dos juros legais.

29
São matérias próprias de Lei Complementar, em matéria
tributária:
(A)

a criação e a instituição dos tributos previstos na
Constituição Federal

(B)

estabelecer normas gerais em matéria de legislação
tributária,
especialmente
sobre
obrigação,
lançamento, crédito, prescrição e decadência
tributários

(C)

criação de taxas de serviço público ou relacionadas
ao poder de polícia

(D)

majoração de impostos estaduais e municipais.

30
Sobre a dívida ativa da fazenda pública, assinale a
alternativa correta.
(A)

Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública apenas
aquela definida como tributária.

(B)

Podem ser objeto de Execução Fiscal apenas as
cobranças decorrentes das obrigações tributárias,
desde que devidamente inscritas em Dívida Ativa

(C)

Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei à
União, Estados, Distrito Federal, Município, inclusive
as respectivas autarquias, será considerado Dívida
Ativa da Fazenda Pública sendo passível de
exigência por meio de execução fiscal

(D)

A dívida ativa da fazenda pública precisa ser
instruída com provas de sua caracterização e
constatação, quando da propositura da execução
fiscal, não sendo suficiente a elaboração da Certidão
de Dívida Ativa unilateralmente pelo ente credor.

é vedada a realização de revistas intimas
segundo previsão expressa na CLT.

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

I e V.
IV.
I, IV e V.
V.

PENAL

¿?

___________
¿?

28
Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou
aceitar promessa de tal vantagem é conduta tipificada no
Código Penal Brasileiro em vigor. Sobre referida conduta,
assinale a alternativa correta:
(A)
(B)

(C)

(D)

IPEFAE

É punida com pena de reclusão, de 2 (dois) a 12
(doze) anos, e multa.
Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda
ato de ofício, com infração de dever funcional,
cedendo a pedido ou influência de outrem, a pena é
de detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.
A pena é aumentada de dois terços, se, em
consequência da vantagem ou promessa, o
funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato
de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.
É conduta prevista como Concussão.
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