
 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

108 - PROCURADOR 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: http://www.crescerconcursos.com.br/ 
Telefone: (86) 3011-4261 
E-mail: concursosaodomingosdoazeitao@outlook.com 

 

CRESCER CONCURSOS CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

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

 

AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

01 
 

Seu Raul era um modesto funcionário público, que morava na Travessa Etelvina, em 

Olaria, perto da estação. Casado com D. Eufrosina, tinha cinco filhos: quatro moças e 

um rapaz. Sua vida era difícil, com orçamento apertado. Em outros tempos, Seu Raul 

tivera sonhos: ainda chegaria a chefe de seção! Com um aumento de ordenado, e mais 

a gratificação de chefia, haveria de ter a sua casa própria, financiada pelo Instituto. Nada 

de pagar aluguel! Precisava "ter um teto", como dizia D. Eufrosina, nos planos que 

juntos faziam, em seus primeiros anos de casados. Depois vieram os filhos; precisava 

educá-los. Seu Raul queria que eles "fossem  gente"; e as despesas foram aumentando. 

Aos poucos, Seu Raul teve de abandonar a ideia da casa própria. Era um sonho bonito, 

mas a realidade era bem diferente: não havia meio de sair aquele plano de 

reclassificação de que os jornais tanto falavam. E quando saiu o plano, Seu Raul já 

estava enterrado até o gogó nas prestações. Agora, era aquilo que se via: uma vida cheia 

de aperturas. ( ... ) 
 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

07 
 

08 
 

09 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 

  

SALES, Herberto. O automóvel. In: Os melhores contos de Herberto Sales. 

Seleção de Judith Grossmann. 2. ed. São Paulo: Global, 1999. p. 23.

 

01) De acordo com o texto, foi sonho 

concretizado por Seu Raul 

 

(A) ter promoção automática por tempo de 

serviço. 

(B) ser promovido ao cargo de chefia, dentro 

da repartição. 

(C) possuir um imóvel financiado pelo sistema 

financeiro. 

(D) ter filhos e educá-los para serem iguais a 

ele. 

 

 

 

 

 

02) Sobre o texto, é correto afirmar: 

 

(A) A expressão "com orçamento apertado" 

(L.03) é uma contestação de "vida ( ... ) 

difícil" (L.3). 

(B) A afirmação "Em outros tempos, Seu Raul 

tivera sonhos" (L. 3/4) leva à conclusão de 

que ele, agora, encara a realidade sob 

outro ângulo. 

(C) A oração "ainda chegaria a chefe de seção!" 

(L.4) denota improbabilidade. 

(D) A declaração "Nada de pagar aluguel!" 

(L.5/6) indica um desejo exclusivo de D. 

Eufrosina. 
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03)  

 

"Era um sonho bonito, mas a realidade era bem 

diferente" (L.9/10) 

 

Em relação ao texto como um todo, o 

fragmento em destaque 

 

I. avalia e distancia duas ideias. 

II. sugere que a personagem Raul tem ideia 

fixa. 

III. revela um momento de frustração da 

personagem. 

IV. põe em destaque a fragilidade do desejo e 

a dureza da realidade. 

V. evidencia, em relação ao contexto anterior, 

o início de uma nova perspectiva de vida. 

 

A alternativa em que todas as afirmativas 

indicadas estão corretas é 

(A) I, III e V. 

(B) I, III e IV. 

(C) II, III e V. 

(D) I, II, IV e V.  

 

04) Do último período do texto, é correto 

afirmar: 

 

(A) As formas verbais estão conjugadas no 

pretérito, mas expressam um valor 

aspectual de presente. 

(B) A ideia de presente implícita na frase 

contradiz o que se declara nos dois 

períodos iniciais do texto. 

(C) O termo "aquilo" remete ao mundo de 

sonhos de Seu Raul. 

(D) O verbo "ver" é empregado como 

intransitivo e denota expectativa. 

 

 

 

 

05) Observando-se como a narrativa se 

desenvolve, pode-se afirmar: 

 

(A) As personagens são caracterizadas física e 

moralmente. 

(B) O narrador mostra-se irônico em face do 

contexto apresentado. 

(C) A ação é apresentada por um narrador-

observador que apenas constata fatos, sem 

analisá-los. 

(D) O foco narrativo é de terceira pessoa, mas 

o narrador permite que as personagens 

também se expressem através do discurso 

indireto livre. 

 

06) A alternativa cuja frase em negrito 

mantém o mesmo significado da original é 

 

(A) "Seu Raul era um modesto funcionário 

público, que morava na Travessa Etelvina, 

em Olaria, perto da estação." (L.1/2). 

Seu Raul, que morava na Travessa 

Etelvina, perto da estação, era um 

modesto funcionário público em Olaria. 

 

(B) "Com um aumento de ordenado, e mais a 

gratificação de chefia, haveria de ter a sua 

casa própria, financiada pelo Instituto." 

(L.4/5). 

Com um aumento de ordenado e de 

gratificação de chefia, teria a sua casa 

própria, financiada pelo Instituto.  

 

(C) "Depois vieram os filhos; precisava educá-

los. (L.7/8). 

Os filhos vieram depois, mas precisava 

educá-los. 

 

(D) "Seu Raul queria que eles 'fossem gente'; e 

as despesas foram aumentando." (L.8). 

Seu Raul queria que eles "fossem gente"; 

por isso as despesas foram aumentando. 
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07) O fragmento cujo "que" introduz um 

complemento verbal oracional é 

 

(A) "que eles 'fossem gente' "(L.8). 

(B) "que juntos faziam" (L.6/7). 

(C) "de que os jornais tanto falavam" (L.11). 

(D) "que se via" (L.12). 

 

08) Com referência à pontuação usada no 

texto, pode-se afirmar: 

 

(A) As vírgulas, em “...que morava na Travessa 

Etelvina, em Olaria, “ (L.1/2), são 

facultativas. 

(B) Os dois-pontos, em “Seu Raul tivera 

sonhos:“ (L.3/4), antecedem um 

esclarecimento. 

(C) O ponto de exclamação da linha 6 expressa 

renúncia. 

(D) As aspas da linha 6 indicam ironia. 

 

09) Quanto à linguagem do texto, é correto 

afirmar: 

 

(A) Apresenta-se articulada com os 

acontecimentos, mas de forma 

invariavelmente linear. 

(B) Foi usada para explicar a si mesma, na 

tentativa de tornar evidente o significado 

de vários termos, sobressaindo-se a 

função metalinguística. 

(C) Sobressai a função referencial, embora se 

trate de um texto de natureza literária. 

(D) Aparece mesclada com termos 

ressignificados, o que confere ao texto um 

matiz ora de cunho crítico, ora apenas 

metafórico. 

 

 

 

 

 

10) Sobre os mecanismos linguísticos usados 

no texto, é correto  o que se afirma em 

 

(A) O verbo “ter” (L.4) apresenta-se com a 

mesma regência de “sair” (L.11). 

(B) A expressão “meio” (L.10) continuará 

exercendo a mesma função sintática se o 

verbo haver, presente no contexto em que 

ela se encontra, for substituído por existir. 

(C) A expressão “os filhos” (L.7) exerce a 

mesma função sintática de “Seu Raul” 

(L.1). 

(D) As expressões “da estação”  (L.2) e “de 

chefia” (L.5) exercem a mesma função 

sintática. 
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AS QUESTÕES DE 11 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

Não se assustem, senhores, com os alarmistas de plantão: Wall Street não se 1 

tornará um perigo para a atual fase de prosperidade da economia norte-americana e, 2 

por tabela, para a economia mundial. O que está ocorrendo é uma natural correção de 3 

rumo, esperada desde o início deste processo por todos os que têm uma base mínima 4 

de conhecimento sobre os fatores que impulsionam a chamada “Nova Economia”, 5 

que de nova não tem nada, nem o espírito superficial, especulativo e muitas vezes 6 

irresponsável dos chamados analistas financeiros.  7 

Como se sabe, o atual ciclo de crescimento da economia norte-americana já 8 

tem mais de dez anos. São diversos os fatores que deflagraram este processo. Mas o 9 

que mais nos interessa é o principal deles: o acelerado desenvolvimento das redes de 10 

comunicação cuja síntese, mas não ainda o fator mais importante, é a Internet. Desde 11 

o final dos anos setenta, as redes de comunicação tiveram um impulso tecnológico 12 

comparável ao que o domínio da energia teve para a era industrial. Saímos de circuitos 13 

analógicos fixos para tecnologias que comutam pacotes digitais de informação. 14 
Rodrigo Lara Mesquita 

(https://pt.scribd.com/document/247868/A-Economia-na-era-das-redes3). 

 

11) O autor chama a atenção do leitor para 
 

(A) O processo de crescimento global da 

economia especulativa do modelo norte-

americano.  

(B) O redimensionamento da economia 

mundial, voltada, agora, para o 

desenvolvimento das telecomunicações.  

(C) O descompromisso dos analistas 

financeiros quando enxergam Wall Street 

como responsável pela crise econômica 

mundial. 

(D) A similaridade entre o impacto causado pelo 

uso da energia na indústria e o uso das redes 

de comunicação. 
 

12) Do texto, pode-se inferir: 
 

(A) Os especuladores do mercado de ações 

comandam "Nova Economia" mundial. 

(B) A Internet tem papel central no último 

decênio da economia norte-americana. 

(C) Qualquer alteração na economia 

americana tem ressonância na economia 

mundial. 

(D) O ritmo acelerado de crescimento das 

telecomunicações está atrelado à vontade 

política mundial.  
 

13) Tem sentido irônico, no texto, o termo  
 

(A) "chamados" (L.7). 

(B) "senhores" (L.1). 

(C) "correção de rumo" (L.3/4). 

(D) "ciclo de crescimento" (L.8). 
 

14) O verbo ter equivale a fazer na oração 
 

(A) "que têm uma base mínima de 

conhecimento sobre os fatores" (L.4/5). 

(B) "o atual ciclo de crescimento da economia 

norte-americana já tem mais de dez anos." 

(L.8/9). 

(C) "que, de nova, não tem nada" (L.6). 

(D) "as redes de comunicação tiveram um 

impulso tecnológico" (L.12). 
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15) A alternativa em que a relação estabelecida 

pelo termo destacado NÃO está 

corretamente indicada é a 
 

(A) “desde” (L.4) – tempo. 

(B) “sobre” (L.5) – assunto. 

(C) “ainda” (L. 11) – aproximação. 

(D) “Como” (L.8) – modo 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

16) Sobre os conhecimentos de redes de 

computadores julgue os itens abaixo: 

 

I. Os roteadores são responsáveis por 

encaminhar os pacotes de dados entre 

diferentes redes, seja por meio físico, 

wireless, entre outros. 

II. DHCP é responsável por distribuir os 

endereços IP automaticamente dentro de 

uma rede. 

III. O MAC, é uma numeração única de 

identificação de um dispositivo. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

17) Sobre os conceitos de Hardware e 

Software analise os itens abaixo: 

 

I. A memória cache é um tipo de memória 

intermediária que fica entre o operador de 

um processo e um dispositivo de 

armazenamento. 

II. Drive são programas de computador que 

tem como função permitir que os sistemas 

operacionais se comuniquem com os 

diferentes hardwares. 

III. A BIOS consiste em um programa de 

computador gravado em uma memória 

permanente, presente em computadores, 

responsável pela inicialização do 

hardware necessário para entrega do 

domínio ao sistema operacional. 
 

(A) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(B) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

(C) Todos os itens são verdadeiros. 

(D) Apenas o item I é verdadeiro. 
 

18) Assinale a alternativa que não se encaixa 

na categoria de browser: 
 

(A) Mozila Thunderbird. 

(B) Opera 

(C) Safari 

(D) Shiira 
 

19) Julgue os itens abaixo sobre os conceitos 

de Segurança na Internet: 
 

I. Um bot é um programa que possui 

mecanismo de replicação e infecção 

similar aos do Worm, entretanto dispõe de 

mecanismos de comunicação que 

permitem que ele seja controlado 

remotamente. 

II. O Trojan é um programa onde um arquivo 

é enviado se fazendo passar por um 

aplicativo útil, mas na verdade possui 

funcionalidades maliciosas escondidas. 

III. O SpyWare consiste é uma propaganda 

inserida em outro programa. 
 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(C) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

(D) Apenas o item II é verdadeiro. 
 

20) Assinale a alternativa que corresponde ao 

atalho Abrir a pesquisa do Windows 10: 
 

(A) Tecla do logotipo do Windows  + S 

(B) Tecla do logotipo do Windows  + P 

(C) Tecla do logotipo do Windows  + A 

(D) Tecla do logotipo do Windows  + O 

INFORMÁTICA                                      

QUESTÕES DE 16 A 20 



 
 

 CARGO: 108 – PROCURADOR                                                                                                                    Página 8 de 13 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA 
CRESCER CONCURSOS 

 
 

 
 

21) Sobre o depoimento pessoal, assinale a 

opção INCORRETA: 

 

(A) Cabe à parte requerer o depoimento 

pessoal da outra parte, a fim de que esta 

seja interrogada na audiência de instrução 

e julgamento, sem prejuízo do poder do 

juiz de ordená-lo de ofício. 

(B) Se a parte, pessoalmente intimada para 

prestar depoimento pessoal e advertida da 

pena de confesso, não comparecer ou, 

comparecendo, se recusar a depor, o juiz 

aplicar-lhe-á a pena. 

(C) Quando a parte, sem motivo justificado, 

deixar de responder ao que lhe for 

perguntado ou empregar evasivas, o juiz 

aplicará a pena de confesso;  

(D) A parte responderá pessoalmente sobre os 

fatos articulados, não podendo servir-se 

de escritos anteriormente preparados, 

permitindo-lhe o juiz, todavia, a consulta a 

notas breves, desde que objetivem 

completar esclarecimentos. 
 

22) Acerca da prova documental, assinale a 

opção INCORRETA: 
 

(A) O documento feito por oficial público 

incompetente ou sem a observância das 

formalidades legais, não possuirá valor 

probatório, ainda que subscrito pelas 

partes; 

(B) O documento público faz prova não só da 

sua formação, mas também dos fatos que o 

escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião 

ou o servidor declarar que ocorreram em 

sua presença; 

(C) Quando a lei exigir instrumento público 

como da substância do ato, nenhuma outra 

prova, por mais especial que seja, pode 

suprir-lhe a falta. 

 

 

 

(D) O telegrama ou o radiograma presume-se 

conforme com o original, provando as 

datas de sua expedição e de seu 

recebimento pelo destinatário. 

 

23) Sobre a execução das obrigações de fazer e 

não fazer, aponte a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) Na execução de obrigação de fazer ou de 

não fazer fundada em título extrajudicial, 

ao despachar a inicial, o juiz fixará multa 

por período de atraso no cumprimento da 

obrigação e a data a partir da qual será 

devida. 

(B) Se o executado não satisfizer a obrigação 

no prazo designado, é lícito ao exequente, 

em autos apartados, requerer a satisfação 

da obrigação à custa do executado ou 

perdas e danos, hipótese em que se 

converterá em indenização; 

(C) Se a obrigação puder ser satisfeita por 

terceiro, é lícito ao juiz autorizar, a 

requerimento do exequente, que aquele a 

satisfaça à custa do executado; 

(D) Na obrigação de fazer, quando se 

convencionar que o executado a satisfaça 

pessoalmente, o exequente poderá 

requerer ao juiz que lhe assine prazo para 

cumpri-la. 

 

24) No tocante a execução de título 

extrajudicial contra a fazenda pública, é 

INCORRETO afirmar: 

 

(A) Na execução fundada em título 

extrajudicial, a Fazenda Pública será citada 

para opor embargos em 30 (trinta) dias; 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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(B) Não opostos embargos ou transitada em 

julgado a decisão que os rejeitar, expedir-

se-á precatório ou requisição de pequeno 

valor em favor do exequente, observando-

se o disposto no art. 100 da Constituição 

Federal; 

(C) Nos embargos, a Fazenda Pública poderá 

arguir apenas a falta ou nulidade de 

citação, a ilegitimidade de parte, a 

inexequibilidade do título ou 

inexigibilidade de obrigação, o excesso de 

execução ou cumulação indevida de 

execuções, a incompetência absoluta ou 

relativa do juízo da execução, qualquer 

causa modificativa ou extintiva da 

obrigação, como pagamento, novação, 

compensação, transação ou prescrição; 

(D) à execução de título extrajudicial contra a 

fazenda pública aplica-se, no que couber, o 

disposto nos artigos 534 e 535 do CPC, 

presentes no Capítulo V, que versa sobre o 

cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar 

quantia certa pela Fazenda Pública. 

 

25) Nos termos do Código de Processo Civil, a 

petição inicial obrigatoriamente indicará, 

EXCETO:  

 

(A) o juízo a que é dirigida; 

(B) os nomes, os prenomes, o estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o 

número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o número da carteira de 

identidade (RG), o endereço eletrônico, o 

domicílio e a residência do autor e do réu; 

(C) o pedido com as suas especificações;  

(D) a opção do autor pela realização ou não de 

audiência de conciliação ou de mediação. 

 

 

 

26) Assinale a alternativa INCORRETA. Nos 

termos do Código Civil, são incapazes, 

relativamente a certos atos ou à maneira 

de os exercer:  

 

(A) os menores de 16 (dezesseis) anos;  

(B) os ébrios habituais e os viciados em 

tóxico;  

(C) aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua 

vontade;  

(D) os pródigos. 

 

27) Sobre os defeitos nos negócios jurídicos, é 

INCORRETO afirmar: 

 

(A) São anuláveis os negócios jurídicos, 

quando as declarações de vontade 

emanarem de erro substancial que 

poderia ser percebido por pessoa de 

diligência normal, em face das 

circunstâncias do negócio;  

(B) O falso motivo sempre vicia a declaração 

de vontade; 

(C) A transmissão errônea da vontade por 

meios interpostos é anulável nos mesmos 

casos em que o é a declaração direta; 

(D) O erro não prejudica a validade do negócio 

jurídico quando a pessoa, a quem a 

manifestação de vontade se dirige, se 

oferecer para executá-la na conformidade 

da vontade real do manifestante. 

 

28) A respeito do processo legislativo, assinale 

a opção INCORRETA: 

 

(A) São de iniciativa privativa do Presidente 

da República as leis que disponham sobre 

criação de cargos, funções ou empregos 

públicos na administração direta e 

autárquica ou aumento de sua 

remuneração; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art100
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art100
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(B) Em caso de relevância e urgência, o 

Presidente da República poderá adotar 

medidas provisórias, com força de lei, não 

sendo necessária submetê-las de imediato 

ao Congresso Nacional; 

(C) As medidas provisórias terão sua votação 

iniciada na Câmara dos Deputados; 

(D) Prorrogar-se-á uma única vez por igual 

período a vigência de medida provisória 

que, no prazo de sessenta dias, contado de 

sua publicação, não tiver a sua votação 

encerrada nas duas Casas do Congresso 

Nacional. 

 

29) Não compete privativamente à União 

legislar sobre: 

 

(A) desapropriação 

(B) trânsito e transporte 

(C) populações indígenas 

(D) orçamento. 

 

30) É da competência exclusiva do Congresso 

Nacional, EXCETO: 

 

(A) Resolver definitivamente sobre tratados, 

acordos ou atos internacionais que 

acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patrimônio nacional; 

(B) Sustar os atos normativos do Poder 

Executivo que exorbitem do poder 

regulamentar ou dos limites de delegação 

legislativa; 

(C) Apreciar os atos de concessão e renovação 

de concessão de emissoras de rádio e 

televisão; 

(D) Autorizar, por dois terços de seus 

membros, a instauração de processo 

contra o Presidente e o Vice-Presidente da 

República e os Ministros de Estado. 

 

31) Sobre as Comissões na Constituição 

Federal, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) O Congresso Nacional e suas Casas terão 

comissões permanentes e temporárias, 

constituídas na forma e com as atribuições 

previstas no respectivo regimento ou no 

ato de que resultar sua criação. 

(B) Na constituição das Mesas e de cada 

Comissão, não é assegurada a 

representação proporcional dos partidos 

que participam da respectiva Casa. 

(C) Durante o recesso, haverá uma Comissão 

representativa do Congresso Nacional, 

eleita por suas Casas na última sessão 

ordinária do período legislativo, com 

atribuições definidas no regimento 

comum, cuja composição reproduzirá, 

quanto possível, a proporcionalidade da 

representação partidária. 

(D) As comissões parlamentares de inquérito, 

que terão poderes de investigação 

próprios das autoridades judiciais, além 

de outros previstos nos regimentos das 

respectivas Casas, serão criadas pela 

Câmara dos Deputados e pelo Senado 

Federal, em conjunto ou separadamente, 

mediante requerimento de um terço de 

seus membros, para a apuração de fato 

determinado e por prazo certo, sendo suas 

conclusões, se for o caso, encaminhadas ao 

Ministério Público, para que promova a 

responsabilidade civil ou criminal dos 

infratores. 
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32) Segundo a Lei 8.666/93, é dispensável a 

licitação, EXCETO: 

 

(A) nos casos de guerra ou grave perturbação 

da ordem; 

(B) quando a União tiver que intervir no 

domínio econômico para regular preços 

ou normalizar o abastecimento; 

(C) para contratação de profissional de 

qualquer setor artístico, diretamente ou 

através de empresário exclusivo, desde 

que consagrado pela crítica especializada 

ou pela opinião pública; 

(D) na contratação de remanescente de obra, 

serviço ou fornecimento, em consequência 

de rescisão contratual, desde que atendida 

a ordem de classificação da licitação 

anterior e aceitas as mesmas condições 

oferecidas pelo licitante vencedor, 

inclusive quanto ao preço, devidamente 

corrigido;. 

 

33) Segundo a Consolidação das Leis 

Trabalhistas, é INCORRETO afirmar: 

 

(A) Os atos e termos processuais, que devam 

ser assinados pelas partes interessadas, 

quando estas, por motivo justificado, não 

possam fazê-lo, serão firmados a rogo, na 

presença de 2 (duas) testemunhas, sempre 

que não houver procurador legalmente 

constituído. 

(B) A penhora não poderá realizar-se em 

domingo ou dia feriado.  

(C) Tratando-se de notificação postal, no caso 

de não ser encontrado o destinatário ou no 

de recusa de recebimento, o Correio ficará 

obrigado, sob pena de responsabilidade do 

servidor, a devolvê-la, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, ao Tribunal de 

origem. 

 

(D) Os termos relativos ao movimento dos 

processos constarão de simples notas, 

datadas e rubricadas pelos secretários ou 

escrivães. 

 

34) A respeito das provas na Consolidação das 

Leis Trabalhista, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) Inalteravelmente, cada uma das partes não 

poderá indicar mais de 3 (três) 

testemunhas. 

(B) As testemunhas não poderão sofrer 

qualquer desconto pelas faltas ao serviço, 

ocasionadas pelo seu comparecimento 

para depor, quando devidamente 

arroladas ou convocadas. 

(C) As testemunhas que não comparecerem a 

audiência serão intimadas, ex officio ou a 

requerimento da parte, ficando sujeitas a 

condução coercitiva, além de penalidades, 

caso, sem motivo justificado, não atendam 

à intimação. 

(D) Se a testemunha for funcionário civil ou 

militar, e tiver de depor em hora de 

serviço, será requisitada ao chefe da 

repartição para comparecer à audiência 

marcada. 

 

35) Sobre o aviso prévio, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) Não havendo prazo estipulado, a parte 

que, sem justo motivo, quiser rescindir o 

contrato deverá avisar a outra da sua 

resolução com a antecedência mínima de 

trinta dias aos que perceberem por 

quinzena ou mês, ou que tenham mais de 

12 (doze) meses de serviço na empresa. 

(B) Não é devido o aviso prévio na despedida 

indireta.   
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(C) O valor das horas extraordinárias 

habituais integra o aviso prévio 

indenizado. 

(D) A falta de aviso prévio por parte do 

empregado dá ao empregador o direito de 

descontar os salários correspondentes ao 

prazo respectivo. 

 

36) Sobre os recursos na Consolidação das 

Leis Trabalhistas, é ERRADO afirmar: 

 

(A) Cabe recurso ordinário para a instância 

superior das decisões definitivas ou 

terminativas das Varas e Juízos, no prazo 

de 8 (oito) dias. 

(B) No Tribunal Superior do Trabalho cabem 

embargos, no prazo de 5 (cinco) dias das 

decisões das Turmas que divergirem entre 

si ou das decisões proferidas pela Seção de 

Dissídios Individuais, ou contrárias a 

súmula ou orientação jurisprudencial do 

Tribunal Superior do Trabalho ou súmula 

vinculante do Supremo Tribunal Federal. 

(C) Cabe Recurso de Revista para Turma do 

Tribunal Superior do Trabalho das 

decisões proferidas em grau de recurso 

ordinário, em dissídio individual, pelos 

Tribunais Regionais do Trabalho, quando 

derem ao mesmo dispositivo de lei federal 

interpretação diversa da que lhe houver 

dado outro Tribunal Regional do Trabalho, 

no seu Pleno ou Turma, ou a Seção de 

Dissídios Individuais do Tribunal Superior 

do Trabalho, ou contrariarem súmula de 

jurisprudência uniforme dessa Corte ou 

súmula vinculante do Supremo Tribunal 

Federal. 

(D) Cabe agravo de petição, no prazo de 8 

(oito) dias, das decisões do Juiz ou 

Presidente, nas execuções. 

 

 

37) Sobre as partes e procuradores na 

Consolidação das Leis Trabalhistas, é 

INCORRETO afirmar: 

 

(A) Nos dissídios individuais os empregados e 

empregadores poderão fazer-se 

representar por intermédio do sindicato, 

advogado, solicitador, ou provisionado, 

inscrito na Ordem dos Advogados do 

Brasil. 

(B) Ao advogado, ainda que atue em causa 

própria, serão devidos honorários de 

sucumbência, fixados entre o mínimo de 

10% (dez por cento) e o máximo de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor que 

resultar da liquidação da sentença, do 

proveito econômico obtido ou, não sendo 

possível mensurá-lo, sobre o valor 

atualizado da causa. 

(C) A reclamação trabalhista do menor de 18 

anos será feita por seus representantes 

legais e, na falta destes, pela Procuradoria 

da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo 

Ministério Público estadual ou curador 

nomeado em juízo. 

(D) Nos dissídios coletivos é facultada aos 

interessados a assistência por advogado. 
 

38) Segundo a Consolidação das Leis 

Trabalhistas, é INCORRETO afirmar: 
 

(A) Os termos relativos ao movimento dos 

processos constarão de simples notas, 

datadas e rubricadas pelos secretários ou 

escrivães. 

(B) Os documentos juntos aos autos poderão 

ser desentranhados somente depois de 

findo o processo, ficando traslado. 

(C) São isentos de selo as reclamações, 

representações, requerimentos. atos e 

processos relativos à Justiça do Trabalho. 

(D) As partes não poderão consultar, com 

ampla liberdade, os processos nos 

cartórios ou secretarias. 
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39) Não constitui crime contra a fé pública: 

 

(A) Falsificar, no todo ou em parte, documento 

particular ou alterar documento particular 

verdadeiro. 

(B) Reconhecer, como verdadeira, no 

exercício de função pública, firma ou letra 

que o não seja. 

(C) Inserir ou facilitar, o funcionário 

autorizado, a inserção de dados falsos, 

alterar ou excluir indevidamente dados 

corretos nos sistemas informatizados ou 

bancos de dados da Administração Pública 

com o fim de obter vantagem indevida 

para si ou para outrem ou para causar 

dano. 

(D) Dar o médico, no exercício da sua 

profissão, atestado falso. 

 

40) Não constitui crime praticado por 

particular contra a administração em 

geral: 

 

(A) Opor-se à execução de ato legal, mediante 

violência ou ameaça a funcionário 

competente para executá-lo ou a quem lhe 

esteja prestando auxílio. 

(B) Iludir, no todo ou em parte, o pagamento 

de direito ou imposto devido pela entrada, 

pela saída ou pelo consumo de 

mercadoria. 

(C) Importar ou exportar mercadoria 

proibida. 

(D) Devassar o sigilo de proposta de 

concorrência pública, ou proporcionar a 

terceiro o ensejo de devassá-lo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


