PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais

CONCURSO PÚBLICO
01/2020

ADVOGADO

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.


Desligue o celular e outros aparelhos.



É obrigatório o uso de máscaras de proteção facial com cobertura total de nariz e boca, durante todo o período de
realização da prova, para uso pessoal, bem como no local de provas, assim entendido como todas as dependências
físicas.



Se houver dúvida em relação à fisionomia/identidade do candidato no momento da identificação, poderá ser exigida a
retirada da máscara, sem tocar sua parte frontal, e sua imediata recolocação após a identificação. Deverá ser
prosseguida a higienização das mãos com álcool em gel próprio ou fornecido pelo aplicador.



Mesmo com máscaras, recomendamos ao tossir ou espirrar, usar a parte interna do braço, na área superior das
mangas da roupa. Não use as mãos.



Recomendamos higienizar as mãos com frequência, ao entrar e sair do banheiro, e durante toda a aplicação do
certame.



O candidato não poderá utilizar o banheiro do local de aplicação após o término de sua prova e a saída definitiva da
sala de provas.



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.



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 30 minutos.



Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da 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

ADVOGADO
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Viajante

ʭ CONHECIMENTOS GERAIS
CONHECIMENTO UNIVERSAL

¿?

01
A World Wide Web mudou a vida das pessoas para
sempre ao conectar milhões de usuários em todo o
mundo, tornando disponíveis as informações contidas
nele. Apesar dos termos World Wide Web (rede mundial
de computadores) e internet serem frequentemente
usados como sinônimos, eles não significam a mesma
coisa. A internet é o sistema que se conecta à rede de
informação, que é a web. A internet pode existir sem a
web, mas o contrário não. Assinale abaixo a alternativa
que contém incorreção neste domínio:
(A)

(B)

(C)

(D)

A internet começou como uma rede de dois
computadores idealizada pelo Exército dos Estados
Unidos sob o nome de ARPANET, sendo efetivada
concretamente a partir de 1965.
A rede ARPANET original cresceu desde sua
criação tendo chegado já como internet a mais de 50
milhões de computadores em 1992.
Em 1989/1990 o cientista da computação britânico
Tim Berners-Lee inventou a World Wide Web,
criando o primeiro navegador e as primeiras páginas
da web, que podiam ser acessadas pela internet.
As páginas da web usam hipertexto, ou seja, texto
exibido em um monitor que contém hiperlinks para
outros documentos.

02
Na Física, a energia está associada à capacidade de
qualquer corpo produzir trabalho, ação ou movimento. De
acordo com as leis da Física, a energia não pode ser
criada, mas apenas transformada, sendo cada um dos
tipos de capaz de provocar fenômenos determinados e
característicos nos sistemas físicos. Exemplos de
energia são a energia mecânica e a elétrica. Neste
sentido, assinale abaixo a alternativa errada quanto aos
demais principais tipos de energia:
(A)
(B)
(C)
(D)

Térmica.
Mental.
Química.
Nuclear.

03
As Antilhas é composta por diversas ilhas na América
Central. Assinale abaixo a alternativa que contem
elemento geográfico que não pertence a ela:
(A)
(B)
(C)
(D)

Lá está ela.
Vergada, sim – mas soberba. O cabelo branco preso num
coque no alto da cabeça, o corpo muito magro apoiado
na bengala. Parada junto ao meio-fio, do outro lado da
rua, prepara-se para atravessar.
Eu a vejo de longe, mas sua presença se impõe. O
vestido é simples, de algodão talvez, um corte reto, sem
mangas, sem bolsos. Os sapatos, um mocassim preto, de
gáspea alta, pesado mas firme, talvez pela necessidade
de um bom apoio para pés tão incertos, tão cansados. Na
mão direita, a bengala; na esquerda, uma sacola de
plástico, de supermercado. Tudo muito prosaico,
simples, e no entanto há uma aura de majestade ali.
Agora, o sinal abriu. E ela começa a atravessar.
Da outra calçada, parada, observo. Ela desce o meio-fio
com um passo leve, incerto, quase etéreo. Começo a me
preocupar. Sei que aquele sinal é um sinal de pedestre e,
como vivemos sob a tirania do automóvel, ele abre e
fecha muito rápido. Os carros não podem esperar. Não
vai dar tempo, penso. Mas a mulher não parece se
importar.
Um passo depois do outro, lá vai ela, com todo o vagar
do mundo, apoiando-se em sua bengala. E o sinal
começa a piscar, anunciando que o tempo do ser
humano se esgota, que este precisa abrir caminho para a
máquina.
Estremeço, pensando: preciso fazer alguma coisa. Mas
não faço. Continuo imóvel, pregada ao chão.
Pronto. O sinal fechou. E ela ainda está no meio da rua.
Mas nenhum carro avança, parecem contidos pela
realeza da mulher. E ela segue, sem apressar o passo,
sem olhar para os lados, sem temor algum. Parece maior
do que todos nós, do que o mundo inteiro, parece nos
falar de uma outra maneira de viver, mais amena, mais
gentil. Viajante do tempo, é como se caminhasse por uma
Ipanema de setenta anos atrás.
Só quando afinal sobe na calçada do outro lado, só
então, os automóveis arrancam. E eu a vejo afastar-se,
no mesmo e imperturbável passo.
Talvez eu devesse ter ido ao seu encontro, tentado
ajudar. Mas não pude. Sua dignidade, tamanha, me
intimidou. E fiquei ali, imóvel, esmagada pela imponência
daquela mulher-navio que, impávida e majestosa,
singrava o tempo.
Disponível em: https://heloisaseixas.com.br/contos-minimos/2006-2/

04

Bahamas.
Cuba.
Jamaica.
Florida.

O conto:
(A)
(B)

LÍNGUA PORTUGUESA

¿?

(C)
Leia o conto, de Heloísa Seixas, publicado na revista
Domingo do Jornal do Brasil em 02/04/2006, para
responder às questões.

(D)

Alerta sobre as dificuldades sofridas pelos idosos
nos grandes centros urbanos.
Narra objetivamente uma situação cotidiana, sem
emitir juízos de valor.
Enaltece a superioridade da máquina, na figura dos
automóveis, sobre os humanos.
Contrapõe o ritmo acelerado da vida moderna à
serenidade de uma época passada.

05
Considere os seguintes trechos:
IPEFAE
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“Vergada, sim – mas soberba.”
“E fiquei ali, imóvel, esmagada pela imponência daquela
mulher-navio que, impávida e majestosa, singrava o
tempo.”
As palavras em destaque podem ser substituídas, sem
prejuízo de sentido, por:
(A)
(B)
(C)
(D)

Imponente, intrépida e atravessava.
Acanhada, ousada e cessava.
Pujante, inerte e percorria.
Humilde, valente e interrompia.

daquela mulher-navio
singrava o tempo.”
(A)

(B)

(C)
06
Considere as seguintes
alternativa correta.
I-

II-

IIIIV-

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

afirmações

e

assinale

a

Em “E ela começa a atravessar”, o verbo indica
uma ação que ocorre no momento em que a
narradora observa a cena.
Em “ele abre e fecha muito rápido”, o uso do
presente do indicativo indica habitualidade e
repetição.
Em “Parece maior do que todos nós”, o verbo
indica uma ação terminada.
Em “singrava o tempo”, o uso do pretérito
imperfeito do indicativo indica habitualidade e
repetição.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.

(D)

(A)

(C)

“Da outra calçada, (1) parada, (2) observo. Ela desce o
meio-fio com um passo leve, (3) incerto, (4) quase
etéreo.”

(D)

(A)

10

(D)

08
Assinale a alternativa que apresenta o parágrafo abaixo
reescrito no tempo presente e na primeira pessoa do
plural.

majestosa,

Talvez nós devemos ter ido ao seu encontro,
tentado ajudar. Mas não podemos. Sua dignidade,
tamanha, nos intimida. E ficamos ali, imóveis,
esmagadas pela imponência daquela mulher-navio
que, impávida e majestosa, singra o tempo.
Talvez nós devamos ter ido ao seu encontro,
tentado ajudar. Mas não podemos. Sua dignidade,
tamanha, nos intimida. E ficamos ali, imóveis,
esmagadas pela imponência daquela mulher-navio
que, impávida e majestosa, singra o tempo.
Talvez nós devamos ir ao seu encontro, tentar
ajudar. Mas não podemos. Sua dignidade, tamanha,
nos intimida. E ficamos ali, imóveis, esmagadas pela
imponência daquela mulher-navio que, impávida e
majestosa, singra o tempo.
Talvez nós devemos ir ao seu encontro, tentar
ajudar. Mas não podemos. Sua dignidade, tamanha,
nos intimida. E ficamos ali, imóveis, esmagadas pela
imponência daquela mulher-navio que, impávida e
majestosa, singrava o tempo.

“Sei que aquele sinal é um sinal de pedestre e, como
vivemos sob a tirania do automóvel, ele abre e fecha
muito rápido.”

(B)

(C)

e

Considere o seguinte trecho do texto e assinale a
alternativa correta.

Assinale a alternativa que justifica o emprego das
vírgulas no excerto abaixo.

(B)

impávida

09

07

Todas as ocorrências de vírgulas servem para
separar orações e indicam pausa para respiração do
leitor.
Nas ocorrências (1) e (2), as vírgulas isolam a
oração reduzida e, em (3) e (4), separam termos
coordenados.
Em (1) e (2), as vírgulas separam adjuntos
adverbiais e, em (3) e (4), separam vocativos.
Todas as ocorrências de vírgulas servem para isolar
elementos que fazem parte de enumerações e têm
igual função sintática.

que,

A conjunção e estabelece uma relação de oposição
entre “Sei que aquele é um sinal de pedestre” e “ele
abre e fecha muito rápido”.
O pronome ele retoma o substantivo automóvel
mencionado na oração anterior.
A conjunção como estabelece uma relação de causa
e efeito entre a tirania do automóvel e a rapidez do
sinal.
O pronome aquele retoma o substantivo meio-fio
mencionado anteriormente.

Assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)
(D)

Em “Parada junto ao meio-fio, do outro lado da rua,
prepara-se para atravessar”, a partícula se indica
oração sem sujeito.
Em “parecem contidos pela realeza da mulher”, o
verbo na terceira pessoa do plural marca sujeito
indeterminado.
Em “Sua dignidade, tamanha, me intimidou”, o
sujeito do verbo destacado está oculto.
Em “Parece maior do que todos nós, do que o
mundo inteiro, parece nos falar de uma outra
maneira de viver, mais amena, mais gentil. Viajante
do tempo, é como se caminhasse por uma Ipanema
de setenta anos atrás”, os verbos destacados
compartilham do mesmo sujeito.

“Talvez eu devesse ter ido ao seu encontro, tentado
ajudar. Mas não pude. Sua dignidade, tamanha, me
intimidou. E fiquei ali, imóvel, esmagada pela imponência
IPEFAE
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13

11

Um instituto de pesquisa buscou mapear quais eram os
hábitos que haviam sido tomados pela população acerca
do combate ao COVID-19, nessas condições entrevistou
500 pessoas que apresentaram que passaram a otimizar
os seguintes hábitos:








360 lavar as mãos com sabão.
319 usar álcool em gel.
255 usar máscaras.
198 lavar as mãos com sabão e uso de álcool em
gel.
145 lavar as mãos com sabão e uso de máscaras.
194 uso de álcool em gel e uso de máscaras.
97 lavar as mãos com sabão, uso de álcool em
gel e uso de máscaras.

Nas condições apresentadas, quantas pessoas não
adotaram nenhum dos três hábitos apresentados acima?

Disponível em: https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g303631d5360852-Reviews-Bella_Minas-Sao_Paulo_State_of_Sao_Paulo.html

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

0.
3.
6.
9.

Considere as seguintes afirmativas sobre o banner acima
e assinale a alternativa correta.
I-

IIIIIIV-

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

A faixa, escrita de acordo com a norma culta da
língua
portuguesa,
indica
que,
naquele
restaurante, come-se o quanto quiser por um
preço fixo.
Na oração escrita no banner, “a vontade” é
objeto direto do verbo comer.
O uso do verbo no imperativo exprime um
convite ao cliente para comer no restaurante.
“Coma a vontade” e “Coma à vontade” têm
sentidos equivalentes segundo a norma culta
escrita da língua portuguesa.
Apenas as afirmações I e III estão corretas.
Apenas as afirmações II e III estão corretas.
Apenas as afirmações II e IV estão corretas.
Apenas as afirmações I e IV estão corretas.

MATEMÁTICA

ÁREA PARA RASCUNHO
¿?

12
Quatro jovens treinavam natação completando o
percurso de uma piscina, várias vezes, indo de uma
extremidade à outra e, cada um desses trajetos, era
denominado “Piscina completa” pelo treinador. Adriana
completou 7 piscinas, Bruna completou 8, Carolina 5 e
Daniela 4. Imaginando que todas iniciaram o treino no
mesmo horário pode se afirmar que quais delas
terminaram a atividade na mesma extremidade que
iniciaram o treinamento?
(A)
Adriana e Carolina.
(B)
Bruna e Carolina.
(C)
Bruna e Daniela.
(D)
Adriana e Daniela.

IPEFAE

3/
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Poder Público quando o tema estiver respaldado por
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

¿?

14
A Declaração Universal dos Direitos Humanos defende
que todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre
escolha de emprego e a condições justas e favoráveis de
trabalho. Além disso, o que mais a Declaração defende
como direito do trabalhador?
(A)
(B)
(C)
(D)

Quinze minutos para refeição do almoço.
Proteção contra o desemprego.
Férias não remuneradas.
Trabalho não remunerado.

ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTO ESPECÍFICO TÉCNICO

17
Geralmente,
a
doutrina
classifica
as
normas
constitucionais como originárias e derivadas. Aquelas,
quando já contidas no corpo da constituição quando da
sua edição. Estas, decorrentes das normas advindas com
as emendas. Sobre o tema “emenda à constituição”,
assinale a opção FALSA ante o que expressamente
consta em nossa Constituição Federal de 1988:
(A)

É permitida a edição de Emenda à Constituição
alterando os direitos sociais.

(B)

Não é possível Emenda à Constituição durante
estado de defesa.

(C)

Não é possível Emenda à Constituição visando
abolir a separação dos poderes.

(D)

É permitida a edição de Emenda à Constituição por
proposta do Presidente e do Vice Presidente da
República.

¿?

15
A Constituição Federal de 1988 traz preciso tratamento
sobre a composição dos três poderes (Executivo,
Legislativo
e Judiciário),
todos
harmônicos e
independentes entre si, conforme previsão do art. 2º.
Sobre a estrutura e composição do Poder Judiciário
brasileiro, é correto dizer que neste, além de outros,
estão compreendidos os seguintes órgãos:
(A)

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal
de Justiça. E em âmbitos estaduais, os Tribunais de
Justiça e os Tribunais de Alçada.

(B)

Os Tribunais e Juízes eleitorais, os Tribunais e
Juízes Militares, os Tribunais e Juízes do Trabalho e
os Tribunais de contas.

(C)

O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de
Justiça, o Conselho Nacional de Justiça e os Juízes
dos Estados e do Distrito Federal.

(D)

18
Nossa atual Constituição Federal é conhecida como
constituição cidadã, dentre tantos motivos, por prever
inúmeros direitos sociais a população brasileira. No
capítulo II que trata sobre direitos sociais, está previsto
expressamente que são direitos assegurados aos
trabalhadores urbanos, rurais e domésticos:
(A)

Fundo de garantia por tempo de serviço;
irredutibilidade do salário, salvo se disposto em
acordo ou convenção coletiva; seguro desemprego e
décimo terceiro salário.

(B)

O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de
Justiça, o Conselho Nacional de Justiça e a Justiça
Desportiva.

Fundo de garantia por tempo de serviço;
irredutibilidade do salário, salvo se disposto em
acordo individual ou coletivo; seguro desemprego;
décimo terceiro salário e piso salarial proporcional à
extensão e à complexidade do trabalho.

(C)

16
No Brasil, existe o chamado sistema de controle de
constitucionalidade, que pode ser tanto preventivo como
repressivo. Se feito pelo Judiciário, pode ser na forma
difusa ou concentrada. Quando feito na forma difusa,
chegando a causa a análise do tribunal, segundo prevê
expressamente a Constituição Federal:

Jornada de seis horas para o trabalho realizado em
turnos ininterruptos de revezamento, salvo
negociação coletiva; repouso semanal remunerado,
preferencialmente aos domingos; remuneração do
serviço extraordinário superior, no mínimo, em
cinqüenta por cento à do normal e proteção do
mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos
específicos, nos termos da lei;

(D)

Salário-família pago em razão do dependente do
trabalhador de baixa renda nos termos da lei;
repouso semanal remunerado, preferencialmente
aos
domingos;
remuneração
do
serviço
extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por
cento à do normal; gozo de férias anuais
remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do
que o salário normal; piso salarial proporcional à
extensão e à complexidade do trabalho e proteção
do mercado de trabalho da mulher, mediante
incentivos específicos, nos termos da lei

(A)

Somente pelo voto da maioria absoluta de seus
membros ou dos membros do respectivo órgão
especial poderão os tribunais declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do
Poder Público.

(B)

Somente pelo voto unânime da turma julgadora
poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo do Poder Público.

(C)

Somente pelo voto da maioria relativa de seus
membros ou dos membros do respectivo órgão
especial poderão os tribunais declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do
Poder Público.

(D)

IPEFAE

Os
tribunais
só
poderão
declarar
a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do

19
Sobre o tema pessoas jurídicas de direito público, da
administração direta e indireta, identifique a frase
verdadeira e assinale.
4/
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“A sigla INSS significa ____. Esta entidade é uma____.
Para se criar uma entidade como essa, a Constituição
Federal exige ____”.
(A)

Instituto nacional da seguridade social; autarquia do
governo distrital federal; constituição de capital não
inferior a 1 (um) milhão de reais.

(B)

Instituto nacional do seguro social; autarquia do
governo federal; edição de lei específica.

(C)

Instituto nacional do seguro social; empresa pública
estadual; edição de decreto presidencial.

(D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

(D)

I e II.

22
Com relação aos bens públicos, segundo previsão
expressa contida no Código Civil, analise as frases
abaixo e responda:
I-

Instituto nacional do seguro social; fundação pública;
edição de lei específica.

São públicos os bens do domínio nacional
pertencentes às pessoas jurídicas de direito
público
interno; todos
os
outros
são
particulares, seja qual for a pessoa a que
pertencerem.

II-

20
Analise o seguinte fato e, como base no tema jurídico
pertinente aos poderes da administração pública e na
formação
dos
atos
administrativos,
responda
corretamente.

São bens públicos de uso comum do povo, tais
como rios, mares, estradas, ruas, edifícios ou
terrenos
destinados
a
serviço
ou
estabelecimento da administração federal,
estadual, territorial ou municipal, inclusive os de
suas autarquias.

III-

São bens dominicais aqueles que constituem o
patrimônio das pessoas jurídicas de direito
público, como objeto de direito pessoal, ou real,
de cada uma dessas entidades. Tais bens podem
ser alienados, observadas as exigências da lei.

IV-

O uso comum dos bens públicos pode ser
gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido
legalmente pela entidade a cuja administração
pertencerem.

O aluno João, 12 anos, permaneceu no ciclo por média
4,00 (quatro) do ensino fundamental, ou seja, “repetiu de
ano”. Contudo, para evitar a repetência, foi submetido ao
conselho de ciclo. Nesse procedimento, um órgão
composto pelos professores, a diretora e a coordenadora
da escola, votam (cada servidor tem direito a um voto) se
João merece ser aprovado ou reprovado. Ao final, tendo
em vista que João apresentava inúmeros atributos
positivos, eis que restou aprovado, por decisão unânime.
O caso acima apenas exemplifica que, por vezes, uma
determinada situação se submeterá ao crivo de um ato
administrativo formado por um único órgão, seja ele de
composição simples ou colegiada, nesta última, será a
decisão final por maioria ou por unanimidade, e que será
responsável pelo destino de um caso prático.
Quando um determinado ato administrativo é criado
através de uma decisão única, ainda que de modo
colegiado, está-se diante de um ato administrativo:
(A)

Simples.

(B)

Complexo.

(C)

Composto.

(D)

Introverso.

21
Sobre o processo administrativo regulado pela Lei nº
9.784/99, analise as frases abaixo e responda.
I-

O processo administrativo pode iniciar-se de
ofício ou a pedido de interessado.

II-

O requerimento inicial do interessado só será
admitido se feito por escrito.

III-

Os atos do processo administrativo dependem
de forma determinada. Na falta de menção sobre
a forma dos atos, deve-se obedecer a forma
estabelecida pelo código de processo civil.

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

I, III e IV.

(B)

I e II.

(C)

III.

(D)

I, II, III e IV.
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Com relação as espécies de contratos previstos no
código civil, analise as frases abaixo e assinale a opção
correta, conforme previsão expressa da lei comum.
(A)

Contrato de empréstimo oneroso de coisas fungíveis
ou infungíveis é o comodato.

(B)

Contrato de empréstimo gratuito ou oneroso de
coisas fungíveis ou infungíveis é o comodato.

(C)

Contrato de empréstimo de coisas fungíveis é o
mútuo.

(D)

A faculdade X, devido a pandemia, comprou e cedeu
a título de empréstimo gratuito aparelho celular a
todos os seus alunos e professores, de modo a
poderem efetivar as aulas por vídeo conferência.
Após o término da quarentena, sem qualquer custo,
os aparelhos deverão ser devolvidos íntegros a
faculdade X. A espécie de contrato hábil nesse caso
entre a faculdade, seus professores e alunos será o
mútuo.

(A)

I, II e III.
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Segundo o Código de Processo Civil, são modalidades
de intervenção de terceiros:

(B)

II.

(A)

(C)

I.

Das assertivas, estão corretas aquelas que constam
apenas em:

IPEFAE

Nomeação a autoria, denunciação a lide,
assistência, oposição e chamamento ao processo.
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(B)

Amicus curiae, denunciação a lide, assistência,
incidente de desconsideração de personalidade
jurídica e chamamento ao processo.

(C)

Amicus curiae, denunciação a lide, assistência,
incidente de desconsideração de personalidade
jurídica, nomeação a autoria, oposição e
chamamento ao processo.

(D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

um fardo de alimentos (merenda) da escola em
questão. Nesse caso, João cometeu crime de
peculato, já que se apropriou de bem público de que
tinha a posse em razão do cargo, desviando-o,
ainda que em proveito de terceiros.
(B)

Carolina é diretora de escola e sabe que Camila,
uma de suas professoras, além de usar o
equipamento gráfico da escola para imprimir
apostilas de um curso de culinária que explora em
sua própria casa, também costuma liberar os alunos
mais cedo e se ausenta do expediente antes do
horário permitido. Nesse Caso, Carolina comete
crime de advocacia administrativa.

(C)

Shirley é servidora do departamento de obras do
Município X. Shirley namorou e noivou com Carlos
por 8 anos e, quando do casamento já marcado,
Shirley
descobriu
que
Carlos
tinha
um
relacionamento com João, mecânico de caminhões
do bairro onde morava. Shirley, inconformada,
rompeu o relacionamento. Carlos então assumiu o
namoro oficialmente com João, vindo a se casar
com este em seguida. Agora, ambos estão
ampliando as instalações da oficina, que agora
prestará serviços em um grande galpão na cidade.
O pedido de alvará de liberação do prédio do novo
empreendimento está em análise no departamento
de obras do município, mas Shirley, lotada no
respectivo órgão e responsável em dar andamento
ao pedido administrativo de alvará, ainda remoendo
o ódio contra o ex noivo, retarda de propósito a
evolução do processo em questão. Nesse caso,
Shirley comete crime de exercício funcional
ilegalmente prolongado.

(D)

Samara, diretora da escola onde estuda Gabriel, 16
anos, do 2º ano do ensino médio, cobra dos pais do
estudante R$ 3.000,00 (três mil reais) para
preencher o histórico escolar com notas altíssimas,
de modo que isso possa lhe ajudar na progressão
do ano em que estuda para realizar a prova do
ENEN (Exame Nacional de Ensino Médio) visando
facilitar possível engajamento em uma grande
faculdade. No caso em tela, Samara comete crime
de corrupção ativa.

Amicus curiae, oposição, denunciação a lide,
incidente de desconsideração de personalidade
jurídica e chamamento ao processo.
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O contrato de trabalho intermitente, segundo a letra
expressa da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
para ser válido:
(A)

Precisa ser feito na forma escrita.

(B)

Precisa estar previsto em acordo ou convenção
coletiva, para o caso de contratação de trabalhador
menor.

(C)

O trabalhador deve ter entre 16 e 24 anos.

(D)

Deve durar por no máximo 180 dias, podendo ser
prorrogado por até mais 90 dias.
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Sobre a composição e estrutura da justiça do trabalho, é
correto afirmar que:
(A)

Os tribunais regionais do trabalho terão no mínimo 7
desembargadores, todos eles juízes de carreira,
galgando o cargo através de promoção por
merecimento e antiguidade, em lista alternada.

(B)

Se em uma determinada cidade não houver justiça
do trabalho e a competência para apreciar
demandas trabalhistas não estiver atrelada a justiça
do trabalho de cidades adjacentes, ante a
competência residual, restará a justiça cível federal
a atribuição de apreciar a ação trabalhista. Atribuir a
competência residual a justiça federal se justifica por
que a justiça especial do trabalho também é federal.
A sentença proferida pela justiça cível federal, nesse
caso, será passível de apelação no prazo de 15
dias. O recurso, por sua vez, será recebido pela
justiça cível federal e remetido ao tribunal regional
federal e não ao tribunal regional do trabalho.

(C)

(D)

Os Tribunais Regionais do Trabalho, desde que
composto por no mínimo 2 turmas e por uma seção
especial, poderão funcionar descentralizadamente,
constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar
o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas
as fases do processo.
Os juízes do trabalho são órgãos que compõem a
justiça do trabalho.
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Com base nos diversos tipos penais previstos no Título
XI, Capítulo I do Código Penal, que trata dos crimes
contra a administração pública, analise as narrativas
abaixo e seu devido enquadramento penal, assinalando a
única opção correta.
(A)

IPEFAE

João é servidor público (merendeiro) da escola
municipal X. Todos os dias, após o expediente, João
ia embora levando escondido para seus familiares
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Analise as frases abaixo e assinale a opção correta.
I-

Constitui crime contra a ordem tributária reduzir
tributo e qualquer acessório, mediante a
omissão de informações junto às autoridades
fazendárias.

II-

Constitui crime contra a ordem tributária
suprimir contribuição social e qualquer
acessório, mediante fraude a fiscalização
tributária, inserindo elementos inexatos, ou
omitindo operação de qualquer natureza, em
documento ou livro exigido pela lei fiscal.

III-

Constitui crime contra a ordem tributária
suprimir tributo, ou contribuição social e
qualquer acessório, mediante a negativa de
fornecimento de nota fiscal ou documento
equivalente, relativa a venda de mercadoria ou
6/
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prestação de serviço, efetivamente realizada, ou
fornecê-la em desacordo com a legislação.
Das assertivas, estão corretas apenas aquelas que
constam em:
(A)

I.

(B)

I e II.

(C)

III.

(D)

I, II e III.
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Em todo processo, seja ele de execução ou de
conhecimento, é importante se observar princípios
processuais constitucionais, como licitude das provas,
ampla defesa e contraditório, devido processo legal, juiz
natural etc. O sistema processual brasileiro prevê
diversos procedimentos diferentes quando o tema é
execução. O CPC, por exemplo, prevê uma determinada
ritualística procedimental para a execução de títulos
extrajudiciais, que é diferente do procedimento de fase
de cumprimento de sentença que, por sua vez, é
diferente do processo de execução de dívidas
trabalhistas previstas na CLT e assim por diante.
Portanto, observando o princípio do devido processo
legal, segundo a Lei de execução fiscal (Lei nº 6.830/80),
o executado:
(A)

Será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a
dívida com os juros e multa de mora e encargos
indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a
execução.

(B)

Será citado para, no prazo de 15 (cinco) dias, pagar
a dívida com os juros e multa de mora e encargos
indicados na Certidão de Dívida Ativa, sob pena
acréscimo de multa de 10% e penhora de seus
bens.

(C)

Será citado para, no prazo de 48 (quarenta e oito
horas) dias, pagar a dívida com os juros e multa de
mora e encargos indicados na Certidão de Dívida
Ativa, ou garantir a execução.

(D)

Será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a
dívida com os juros e multa de mora e encargos
indicados na Certidão de Dívida Ativa, sob pena
acréscimo de multa de 10% e penhora de seus
bens.
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Segundo prevê a Lei nº. 8.213/91, que regulamenta os
planos de benefícios da previdência social, analise as
frases abaixo e assinale a verdadeira.
(A)

A previdência social compreende a assistência
social, o regime geral de previdência social e o
regime facultativo complementar de previdência
social, sendo este último, regulamentado por
emenda a constituição.

(B)

A empregada doméstica será uma segurada
obrigatória. Já a diarista e a dona de casa são
consideradas seguradas facultativas.

(C)

João, cadeirante, foi contratado aos 14 anos como
aprendiz na empresa B. Hoje, João conta com
quinze anos e meio. Como a idade mínima para o
trabalho é 16 anos, então pode-se afirmar que o

IPEFAE

contrato é nulo e que o período laborado não
contará para efeito de contribuição previdenciária,
pois, ainda que o contrato fosse válido, o aprendiz é
um contribuinte facultativo do regime geral.
(D)

É considerado dependente do segurado o cônjuge, a
companheira, o companheiro e o filho não
emancipado, de qualquer condição, menor de 21
(vinte e um) anos ou inválido ou que tenha
deficiência intelectual ou mental ou deficiência
grave.

___________
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