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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO 

PROCURADOR 

JURÍDICO 

MUNICIPAL 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO-MA 

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

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

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.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. 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. 
Exemplo:   
 

 
05- 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.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, 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. 

 

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

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.amapadomaranhao2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

O final do século 19 foi marcado por uma sólida cristalização do conhecimento. Entramos no século 20 1 

com uma confiança inabalável em uma visão de mundo baseada na tecnologia.  Através da Ciência e da exploração 2 

dos recursos do Planeta, poderíamos gerar saúde, bem-estar, segurança e prazer a um número cada vez maior de 3 

pessoas. 4 

Essa autoconfiança, jamais vivida anteriormente pelo ser humano, tinha sua razão de ser no fato de termos 5 

fixado limites muito claros para o pensamento prático. Em torno de nós, acima, por todos os lados, estava o 6 

Universo infinito com suas intransponíveis distâncias medidas em milhões de anos-luz. Aos nossos pés, estava a 7 

matéria, sensivelmente sólida, formada por minúsculas partículas impenetráveis chamadas átomos.  Foram esses 8 

limites científicos que determinaram, por sua vez, os limites para o pensamento. 9 

Os recantos mais interessantes e mais próximos do Universo estavam situados a distâncias que exigiriam 10 

milhões e milhões de anos-luz. O átomo era a menor partícula da matéria, impenetrável. 11 

Assim, qualquer pensamento voltado para além desses limites seria mera especulação e a nada poderia 12 

levar de prático e proveitoso. Entrávamos no século 20 com uma confiança no tecnológico e no racional, sem notar 13 

que, na verdade, havíamos nos engaiolado a nós mesmos. 14 

Estes últimos   anos   nos   mostram   uma   tendência totalmente   oposta. Estamos entrando no século 21 15 

com uma agradável, sensação de ignorância.  Os limites ao pensamento com os quais ingressamos no século 20 16 

foram esmigalhados. 17 

O espaço não é linear como pensávamos e a nova Física já nos acena com a possibilidade de percorrer 18 

imensas distâncias em pequenos espaços de tempo. O átomo abriu suas fronteiras e descobrimos, através de sua 19 

falta de solidez, a total falta de solidez da matéria. O estudo dos seres vivos e da vida nos traz revelações cada vez 20 

mais surpreendentes. E o próprio tempo deixou de ser visto como um simples transcorrer linear.         21 

Assim, ironicamente, o século 20, que começou como o período da cristalização das verdades racionais, 22 

mostra agora, neste seu final, ter sido o século do desmanche. (...) 23 

O curioso, entretanto, nestas últimas duas décadas, é que as descobertas sobre a vida e o universo não se 24 

limitaram às revelações herméticas da Ciência, para as quais precisamos de uma alta dose de raciocínio lógico ou 25 

conhecimento matemático. No noticiário mais corriqueiro do dia-a-dia, vemos demonstrações de que pensávamos 26 

saber muito sobre muito, quando, na verdade, sabemos pouco sobre quase nada. 27 

......................................................................................................................................................... 28 

Afirma-se, com certeza, durante décadas, que o Universo está em expansão, que essa expansão irá 29 

terminar um dia, quando, então, ele irá se contrair e se transformar em algo como um buraco negro. De repente 30 

estudos acadêmicos levantam a hipótese contrária: a expansão é para sempre, é não haverá contração. 31 

Mesmo no terreno da História e de outras ciências sociais, vemos, todos os dias, a queda de uma antiga 32 

teoria e o aparecimento de novas possibilidades que nos levam a reescrever tudo aquilo que pensávamos ser 33 

verdade sobre a existência do homem na superfície do planeta.  34 

 
BORGONOVI, Eduardo Castor
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01) Com base na leitura do texto, pode-se afirmar: 

 

A) As tendências demonstradas no final do século 

dezenove se confirmam no fim do século vinte. 

B) O século XX, em relação ao anterior, 

demonstrou um retrocesso no campo do 

desenvolvimento cientifico. 

C) O conceito de irreversibilidade das teorias 

cientificas manteve-se durante o século XX. 

D) O homem, nas décadas finais do século vinte, 

desenvolveu um sentimento de humildade em 

relação ao conhecimento. 

 

02) De acordo com o conteúdo do texto, 

 

A) o ser humano, incondicionalmente, sempre 

acreditou em suas  próprias potencialidades. 

B) os limites da Ciência se opõem aos do 

pensamento humano. 

C) o homem, nos fins do século dezenove, tinha 

uma visão racionalista da vida. 

D) o estudo dos seres vivos é a base de todo o 

conhecimento científica 

 

03) A leitura do texto leva a inferir: 
 

A) O homem através dos recursos científicos de 

que dispõe, conseguiu promover a melhoria de 

vida da maior parte da população mundial. 

B) A Ciência, por seu caráter exato é inabalável, 

tem limites muito claros. 

C) A História, vista como uma ciência social, 

trabalha apenas com verdades incontestáveis 

sobre a existência do homem na Terra.  

D) O mundo, ao contrário do que muitos pensam, 

não vai acabar. 

 

04)  
 

A realidade comprova que, quanto mais 

envereda no campo do estudo e  da pesquisa, o 

homem percebe que ainda há muito mais a 

aprender e a descobrir. 
 

A ideia contida na frase em destaque encontra-se no 
 

A) primeiro parágrafo 

B) quarto parágrafo 

C) sétimo parágrafo 

D) oitavo parágrafo 

 

05) O último parágrafo do texto apresenta 

 

A) uma comprovação 

B) uma contestação 

C) um comentário 

D) uma justificativa 

 

06) O texto revela 

 

A) a ignorância do homem em relação a si mesmo 

B) a impenetrabilidade do conhecimento científico 

C) a infinidade da ciência 

D) a infalibilidade do ser humano 

 

07) Está contida no texto uma 

 

A) informação publicitária 

B) exposição de fatos 

C) descrição de ambientes 

D) interpretação de teses científicas 

 

08) A expressão "século do desmanche" (L.23), no 

texto, sugere 
 

A) alienação.   

B) atraso.  

C) mutação. 

D) devastação. 

 

09) Com relação à significação dos termos 

transcritos, é correto afirmar: 

 

A) "especulação" (L.12) e "ignorância" (L.16) 

denotam a mesma ideia. 

B) "possibilidade" (L.18) e "hipótese" (L.31) 

opõem-se quanto ao sentido. 

C) "expansão" (L.31) e "contração" (L.31) são 

palavras sinônimas. 

D) "terreno" (L.32) está empregada no sentido 

conotativo. 
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10) São   acentuados,  respectivamente,   pela   

mesma   razão   que "distâncias" (L. 19) e 

"período" (L. 22) as palavras 

 

A) "próprio" (L.21) e "herméticas" (L.25). 

B) "Ciência" (L.2) e "saúde" (L.3). 

C) "impenetrável" (L.11) e "acadêmicos" (L.31). 

D) "tendência" (L.15) e "agradável" (L.16). 

 

11) As vírgulas das linhas 19 e 20 isolam: 

 

A) uma oração adverbial intercalada. 

B) um adjunto adverbial deslocado. 

C) orações coordenadas. 

D) uma oração subordinada anteposta. 

 

12)  
 

"De repente, estudos acadêmicos levantam a 

hipótese contrária: a expansão é para 

sempre, e não haverá contração." (L.30/31) 

 

De referência ao período em destaque, pode-se 

afirmar:  

 

A) É formado por quatro orações.  

B) A última oração não tem sujeito. 

C) É composto apenas por subordinação. 

D) A segunda oração é principal em relação às 

outras. 

 

13) Têm o mesmo valor morfossintático os termos 

transcritos em   

 

A) "saúde" (L.3) / "o Universo" (L.29). 

B) "por todos os lados" (L.6)/ "de uma antiga 

teoria" (L.32/33). 

C) "inabalável" (L.2) / "do planeta" (L.34). 

D) "linear" (L.18) / "nova" (L.18).  

 

14) São termos pertencentes à mesma classe 

gramatical:   

 

A) "exploração" (L.3) e "transcorrer" (L.21). 

B) "a" (L.3) e "uma" (L.13). 

C) "sólida" (L.8) e "solidez" (L.20). 

D) "que" (L.22) e "que" (L.29). 

15) A alternativa cujas formas verbais transcritas 

pertencem à mesma conjugação e estão 

flexionadas no mesmo modo, tempo e pessoa, é 
 

A) "Entramos" (L.1) / "havíamos" (L.14). 

B) "termos" (L.6) / "vemos" (L.32). 

C) "determinaram" (L.9) / "levantam" (L.31). 

D) "tinha" (L.5) / "era" (L.11). 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Livre 
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16) Em relação a Criptografia Assimétrica 

podemos afirmar que está correta a 

alternativa: 

 

A) O Emissor usa a Chave Pública e o Receptor 

usa também uma Chave Pública. 

B) O Emissor e o Receptor são donos da Chave 

Pública. 

C) Somente o receptor conhece a Chave Pública. 

D) O receptor é o dono da Chave Pública e da 

Chave Privada. 

 

17) As extensões usadas para os modelos de 

documentos do Writer e do Calc. são:  

 

A) OTT e OTS 

B) ODT e ODS 

C) DOCX e XLSX 

D) ODP e OTP 

 

18) Em relação as fórmulas do Microsoft Excel, 

podemos destacar qual é a afirmativa abaixo 

que representa corretamente a Média das 

células B1, B3, B5: 

 

A) =Media(B1:B5) 

B) =Media(B1;B3; B5) 

C) =Media(B1:B3:B5) 

D) =Media (B1;B3;B5) 

 

19) Considere uma avenida onde nela só passam 

carros pretos e carros brancos, foi atribuído 

o seguinte algoritmo; quando passar um 

carro branco atribui-se 1, quando passar um 

carro preto atribui-se 0. Com base nestas 

informações, qual é o decimal da ordem 

Branco, Preto, Preto, Branco e Preto? 

  

(A) 16 

(B) 17 

(C) 18 

(D) 10010 

 

20) Se um usuário executar um triplo clique em 

um corpo do documento do Microsoft Word, 

e logo após acionar as teclas CTRL+S, 

acontecerá:  
 

A) A palavra será sublinhada 

B) O texto será sublinhado 

C) O período será sublinhado 

D) O parágrafo será sublinhado 

 

 

 INFORMÁTICA                                                                                      QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Assinale a alternativa correta, de acordo com o 

entendimento sumulado pelo Supremo 

Tribunal Federal: 

 

(A) Viola a Constituição o estabelecimento de 

remuneração inferior ao salário mínimo para as 

praças prestadoras de serviço militar inicial.  

(B) É ilícita a prisão civil de depositário infiel, 

qualquer que seja a modalidade do depósito.  

(C) O ICMS incide sobre alienação de salvados de 

sinistro pelas seguradoras.  

(D) A taxa cobrada exclusivamente em razão dos 

serviços públicos de coleta, remoção e 

tratamento ou destinação de lixo ou resíduos 

provenientes de imóveis, viola o artigo 145, II, 

da Constituição Federal.  

 

22) Qual direito foi inserido, por meio da Emenda 

Constitucional nº 90, no rol dos direitos sociais 

constitucionalmente previstos? 

 

(A) O transporte.  

(B) O lazer.  

(C) A assistência aos desamparados.   

(D) A proteção à maternidade e à infância. 

 

23) A competência originária para processar e 

julgar ação popular contra atos e/ou omissões 

do Presidente da República é, via de regra: 

 

(A) Do STF.  

(B) Do STJ.  

(C) Do TRF da região.   

(D) Do Juízo de 1º grau. 

 

 

 

 

 

24) Julgue os itens a seguir: 

 

I – A  jurisprudência  do  STF  é  firme  quanto  ao  não  

cabimento  de  reclamação fundada na 

transcendência dos motivos determinantes do 

acórdão com efeito vinculante. 

II – A  Defensoria  Pública  tem  legitimidade  para  a  

propositura  de  ação  civil  pública  em  ordem  

a promover  a  tutela  judicial  de  direitos  

difusos  e  coletivos  de  que  sejam titulares,  em  

tese,  as pessoas necessitadas. 

III – A entidade  de  classe  tem  legitimação  para  o  

mandado  de  segurança somente  quando  a  

pretensão  veiculada  interesse  apenas  a  uma  

parte  da respectiva categoria. 

IV – É inconstitucional lei que fixa o prazo de 

decadência para a impetração de mandado de 

segurança. 

 

Marque a alternativa correta: 

 

(A) Somente os itens II e III estão corretos. 

(B) Somente os itens I e II estão corretos. 

(C) Somente os itens III e IV estão corretos. 

(D) Somente os itens I, II e III estão corretos. 

 

25) A Constituição Federal de 1988 pode ser 

classificada como: 

 

(A) Formal,  Promulgada, Sintética e Semirrígida. 

(B) Material, Promulgada,  Analítica e Rígida. 

(C) Formal, Promulgada, Analítica e  Rígida. 

(D) Material, Outorgada, Sintética e Semirrígida. 

 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) Acerca do tema Ato Administrativo, julgue os 

itens a seguir: 

 

I – Atos administrativos são aqueles praticados 

exclusivamente pelos servidores do Poder 

Executivo. 

II – O ato de direito privado praticado pelo Estado 

não é considerado como ato administrativo. 

III – Quem se absteve de declarar e, assim, silenciou, 

nada declarou e não praticou ato administrativo 

algum, independentemente de ter a lei 

determinado ou não algum efeito a esse silêncio. 

IV – A imperatividade é o que faz com que o ato 

administrativo tão logo seja praticado, possa ser 

imediatamente executado. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

(A) Somente o item II e III estão corretos.  

(B) Somente o item II está correto.  

(C) Somente o item I e IV estão corretos.   

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

27) Não se aplicam as exigências da Lei nº 

13.019/2014: 

 

(A) Às parcerias entre a administração pública e os 

serviços sociais autônomos.  

(B) Às transferências de recursos homologadas pela 

Presidência da República ou autorizadas pela 

Câmara dos Deputados naquilo em que as 

disposições específicas dos tratados, acordos e 

convenções internacionais conflitarem com 

esta Lei.  

(C) Aos termos de parceria celebrados com 

organizações da sociedade civil de interesse 

público, em nenhuma hipótese.  

(D) Aos pagamentos realizados a título de 

anuidades, contribuições ou taxas associativas 

em favor de organismos internacionais ou 

entidades que sejam facultativamente 

constituídas por membros de Poder ou do 

Ministério Público.  

28) Conselhos de fiscalização profissional são: 

 

(A) Autarquias em regime especial e têm o dever de 

prestar contas ao Tribunal de Contas da União, 

já que se mantém com o repasse de verbas 

federais. 

(B) Autarquias em regime especial e têm o dever de 

prestar contas ao Tribunal de Contas da União, 

mesmo que se mantenham com recursos 

advindos das contribuições de seus associados. 

(C) Agências Reguladoras e têm o dever de prestar 

contas ao Tribunal de Contas da União, já que se 

mantém com o repasse de verbas federais. 

(D) Agências Reguladoras e têm o dever de prestar 

contas ao Tribunal de Contas da União, mesmo 

que se mantenham com recursos advindos das 

contribuições de seus associados. 

 

29) Acerca de licitações e contratos 

administrativos, marque a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) Não pode haver impedimento àqueles que 

desejem participar do certame licitatório, assim 

é nula a cláusula do edital que preveja que 

somente licitantes cuja sede seja localizada na 

sede da repartição pública é que poderão 

participar da licitação. 

(B) Os contratos celebrados entre a Administração 

Pública e particulares são regidos pelas normas 

de direito público.  

(C) O que diferencia o contrato administrativo do 

contrato privado é a existência de cláusulas 

exorbitantes.   

(D) Caso o regime de execução de uma obra X seja 

empreitada por preço unitário, a forma de 

execução não pode ser de direta.  
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30)  Sobre os bens públicos, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

(A) Os bens pertencentes às autarquias são de bens 

privados.   

(B) A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 

por se revestir do caráter de empresa, pode sim 

ter bens sendo perdidos por meio de usucapião.    

(C) As terras tradicionalmente ocupadas pelos 

índios em caráter permanente, utilizadas para 

suas atividades produtivas e imprescindíveis a 

preservação dos recursos ambientais 

necessários a seus bem-estar e às necessidades 

de sua reprodução física e cultural são 

considerados bens públicos de uso especial, 

pertencentes ao estado em que se localizem.   

(D) Tendo as empresas públicas natureza jurídica 

de direito privado, regendo-se pelas normas 

comuns às demais empresas privadas, os seus 

bens não estão imunes à aquisição por 

usucapião. Assim, bens da Caixa Econômica 

Federal podem sofrer usucapião.  

 

31) Sobre a progressividade do IPTU, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

(A) O IPTU não apresenta hipóteses de 

progressividade. 

(B) É permitido progressividade apenas em razão 

da função social da propriedade. 

(C) Depois da EC 29, é permitido progressividade 

em razão da função social da propriedade e em 

razão do valor do imóvel. 

(D) É constitucional lei municipal que tenha 

estabelecido, antes da EC 29, alíquotas 

progressivas para o IPTU.  

  

32)  Sobre o serviço de montagem de pneus incide: 

 

(A) ISS, ainda que a sociedade empresária também 

forneça os pneus utilizados na montagem. 

(B) ICMS, se a sociedade empresária também 

fornecer os pneus utilizados na montagem. 

(C) ISS, somente se a sociedade empresária não 

forneça os pneus utilizados na montagem. 

(D) ICMS, somente se a sociedade empresária não 

forneça os pneus utilizados na montagem. 

33) Assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) O IPTU incide também no caso de enfiteuse.  

(B) Promitente-comprador de imóvel residencial 

transcrito em nome de autarquia é contribuinte 

do imposto predial territorial urbano. 

(C) Lei que conceda isenção de IPTU a empresa 

pública, quando o mesmo tratamento não for 

dispendido às demais institucionais financeiras 

do mesmo ramo, é inconstitucional, já que 

empresa pública não pode gozar de benefícios 

fiscais não extensíveis às do setor privado. 

(D) Em caso de falecimento do proprietário de 

imóvel, o IPTU será cobrado pelo município em 

que se processar o inventário. 

 

34) Sobre a gratuidade da justiça, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

(A)  A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas 

despesas processuais e pelos honorários 

advocatícios decorrentes de sua sucumbência. 

(B) Vencido o beneficiário, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 2 (dois) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, 

tais obrigações do beneficiário. 

(C) A concessão de gratuidade não afasta o dever de 

o beneficiário pagar, ao final, as multas 

processuais que lhe sejam impostas. 

(D) A gratuidade poderá ser concedida em relação a 

algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar 

no curso do procedimento. 
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35) Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) A conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, 

sempre na fase inicial do processo judicial. 

(B) O juiz não pode decidir, em grau algum de 

jurisdição, com base em fundamento a respeito 

do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se 

trate de matéria sobre a qual deva decidir de 

ofício. 

(C) Havendo substituição processual, o substituído 

poderá intervir como assistente litisconsorcial. 

(D) É admissível a ação meramente declaratória, 

ainda que tenha ocorrido a violação do direito. 

 

36) Acerca dos Juizados Especiais, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

(A) Lei local pode ampliar a competência do Juizado 

Especial. 

(B) É admissível pedido contraposto no caso de ser 

a parte ré pessoa jurídica. 

(C) A microempresa e a empresa de pequeno porte, 

quando autoras, devem ser representadas, 

exceto em audiência, pelo empresário 

individual ou pelo sócio dirigente.  

(D) É cabível, em Juizados Especiais Cíveis, a 

propositura de ação de revisão de contrato, 

inclusive quando o autor pretenda o 

parcelamento de dívida, observado o valor de 

alçada, mesmo quando exigir perícia contábil. 

 

37) A competência para processar e julgar ação de 

consignação em pagamento movida pela União 

contra sociedade empresária por ela contratada 

para a prestação de serviços terceirizados, caso 

a demanda tenha sido proposta com o intuito de 

evitar futura responsabilização trabalhista 

subsidiária da Administração, é da: 

 

(A) Justiça Comum Cível.  

(B) Justiça do Trabalho.  

(C) Justiça Comum Federal.  

(D) Superior Tribunal de Justiça. 

38) Acerca do tema assédio, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) O assédio horizontal pode gerar 

responsabilidade para a empresa, vez que o 

assédio persiste em razão da omissão, da 

tolerância ou até mesmo do estímulo da 

empresa em busca de competitividade interna. 

(B) O assédio moral pode ocorrer já na entrevista de 

emprego, quando o responsável pela seleção faz 

comentários jocosos sobre a roupa do 

entrevistado.   

(C) Simples bronca não caracteriza assédio moral, 

já que para se confirmar um caso de assédio 

moral, ofensas e agressões devem ser constante.  

(D)  A constante recusa em transmitir tarefas ao 

empregado, a chamada inação compulsória, é 

forma de assédio moral. 

 

39) Assinale a alternativa que não representa 

hipótese de interrupção do contrato de 

trabalho: 

 

(A) 01 (um) dia para doação voluntária de sangue 

devidamente comprovada, a cada 12 meses.  

(B) Licença Maternidade.  

(C) 02 (duas) semanas de repouso em caso de 

aborto não criminoso, comprovado por 

atestado médico oficial.  

(D) Suspensão disciplinar. 

 

40) A respeito das relações consumeristas, assinale 

a alternativa CORRETA: 

 

(A) As normas consumeristas são aplicáveis aos 

contratos de previdência privada e à relação 

estabelecida entre condomínio e condôminos.   

(B) O CDC se aplica na prestação de serviço notarial.   

(C) Nos contratos de compra e venda firmados 

entre consumidores e anunciantes em jornal, as 

empresas jornalísticas não se enquadram no 

conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º, 

do CDC.   

(D) Pessoa jurídica não pode ser considerada 

consumidor. 

 




