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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

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

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.concursopenalva2017@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

 

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:____________________________________________________________________________________________________ 

 

D

C 

A

  
B 

B A 

Exemplo: 

ADVOGADO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA-MA 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

Estou voltando de um fim de semana em Friburgo. Mas poderia estar regressando de qualquer cidade 1 

brasileira, que a situação seria a mesma. É que às vezes uma melhor compreensão do Brasil a gente encontra 2 

não nos tratados, mas num simples incidente cotidiano. 3 

Por isto estou ali na estrada. O trânsito vai fluindo normalmente. De repente, na altura de Itaboraí 4 

(como acontece frequentemente), o fluxo dos veículos vai ficando mais lento. Descobre-se a causa: lá está um 5 

policial de trânsito fazendo com que os automóveis entrem em fila única. Isto é uma técnica que costumam 6 

usar para evitar  engarrafamentos, sobretudo quando vai chegando o verão. Tal técnica, acredito, deve dar 7 

certo na Escandinávia, nunca aqui nos trópicos. A polícia rodoviária deve ter pensado que usando este 8 

processo evitaria que na altura de Magé o trânsito virasse um pandemônio. Ela sabe que, se deixar, os 9 

motoristas vão começar a ultrapassagem pela contramão, uma vez que não há praticamente movimento aí. É 10 

uma forma de evitar desastres. 11 

Este é o problema. A polícia rodoviária é brasileira, mas não conhece os brasileiros. Porque ela 12 

apenas armou o cenário para a dramatização de mais uma cena representativa do caráter nacional. Vamos 13 

começar a assistir ao rito do "brasileiro esperto" que "leva vantagem em tudo".  14 

Ali estou com a família tentando ser bom brasileiro. 15 

(...) 16 

Em breve já não somos uma fila única, mas uma fila dupla está se formando sem que surja qualquer 17 

guarda alemão ou sueco para controlar o que quer que seja. E a coisa não para aí. Está, ao contrário, apenas 18 

começando. 19 

(...) 20 

Nisto percebo que já não somos três filas apenas, mas quatro e cinco filas indo em direção ao caos. 21 

(...) 22 

Meu rádio, por acaso, capta a voz de um policial comentando o engarrafamento: "Câmbio / confusão 23 

geral / danou tudo / não tem mais jeito / câmbio". Agora, sim, estamos todos ali perfeitamente brasileiros e 24 

infelizes, enquanto a raiva raia sanguínea e fresca em nossos nervos. Ali estamos, achando que íamos iludir o 25 

FMI, que o capitalismo selvagem não nos prejudicaria. Ali estamos como o "deputado pianista" e o que vota 26 

seu desonesto jeton. Ali estamos como o militar, o ministro e o alto funcionário iludindo o imposto de renda. 27 

Ali estamos, posseiros e grileiros, governantes e governados, todos apalermados porque não sabíamos que a 28 

história do país pode engarrafar. 29 

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.                                                                 

SANTANNA, Affonso Romano de. - ADAPTADO 
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CARGO: ADVOGADO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

01) Uma das afirmações NÃO encontra respaldo no texto: 

 

A) Ao falar de "mais uma cena representativa do caráter 

nacional" (L.14), o autor do texto revela-se consciente 

da tendência que tem o brasileiro de desacatar normas 

disciplinares, sobretudo num contexto coletivo. 

B) Segundo o texto, é correto afirmar que a estratégia 

usada por policiais brasileiros para evitar 

engarrafamentos e desastres pode ser eficaz quando 

aplicada em regiões frias, como a Escandinávia, onde, 

pressupõe-se, até as circunstâncias climáticas favorecem 

a observância da ordem. 

C) Conforme o autor do texto, não é necessário ter 

conhecimentos acadêmicos para se conhecer o Brasil — 

do ponto de vista sociológico — já que o brasileiro se 

mostra como tal em qualquer situação. 

D) De acordo com o texto, o fato de os brasileiros serem 

geralmente indisciplinados deve-se, antes de tudo, aos 

exemplos de más iniciativas na administração de alguns 

setores públicos ou privados. 

 

02) Marque com F quando a afirmativa for FALSA e com 

V quando a afirmativa for VERDADEIRA.  

 

I. (  ) A leitura do texto revela que os cidadãos brasileiros 

— além de acostumados a tentar driblar normas 

disciplinares de qualquer espécie — só ficam no mesmo 

patamar de igualdade em situações como a de 

engarrafamento. 

II. (  ) Com base no texto, pode-se afirmar que a expressão 

"brasileiro esperto" (L.14) e a afirmação "leva vantagem 

em tudo" (L.14) traduzem ideias que se completam na 

adoção de uma postura ética por parte do indivíduo, na 

tentativa de mostrar competência em quaisquer 

situações. 

III. (  ) Os numerais cardinais usados no texto têm, muito 

mais, a intenção de criar a ideia de lentidão no fluir do 

tráfego do que a de enumerar rigorosamente as filas de 

carro que vão surgindo. 

IV. (  ) A palavra "cenário" (L.13) conota imobilidade do 

mesmo modo que "dramatização" (L.13) e "rito" (L.14) 

conotam movimento. 

 

A alternativa que contém a sequência CORRETA, de 

cima para baixo, é a: 

 

A) I = V, II = F, III = V, IV = V 

B) I = F, II = V, III = V, IV = V 

C) I = V, II = F, III = F, IV = V 

D) I = V, II = V, III = V, IV = F 

03) Sobre os mecanismos linguísticos presentes no texto, é 

CORRETO afirmar: 

 

A) O uso da vírgula na oração "De repente, na altura de 

Itaboraí (...), o fluxo dos veículos vai ficando mais 

lento." (L.4/5) justifica-se pela mesma razão que o seu 

emprego em "Tal técnica, acredito, deve dar certo na 

Escandinávia" (L.7/8). 

B) As palavras "que" (L.6) e "que" (L.14) possuem o 

mesmo valor morfológico, referem-se a antecedentes 

diferentes e exercem também diferentes funções 

sintáticas.  

C) O vocábulo “se” (L.9) indica reflexibilidade. 

D) “fresca” (L.25) é uma expressão que está sendo usada 

em seu sentido literal. 

 

04) Com relação a aspectos morfossintáticos das 

alternativas abaixo, marque a alternativa CORRETA: 

 

A) “mais” (L.24) modifica “jeito”, quantificando a ação por 

ele expressa. 

B) “como” (L.5) pode ser substituído por quando, sem 

comprometimento de sentido da frase. 

C) “do Brasil” (L.2) funciona como paciente da ação 

nominal. 

D) “o” e “a”, em “o que quer que seja. E a coisa não para 

aí.” (L.18) possuem o mesmo valor morfológico. 

 

05) O verbo é o núcleo da informação em: 

 

A) “Este é o problema” (L.12) 

B) “A polícia rodoviária é brasileira” (L.12) 

C) “...lá está um policial de trânsito” (L.5/6) 

D) “Em breve já não somos uma fila única” (L.17) 

 

06) Leia o trecho abaixo: 

 

“não há praticamente movimento aí” (L.10). 

 

A única variação estrutural correta para a expressão 

destacada na oração em evidência é 

 

A) hão movimentos. 

B) têm movimentos 

C) ocorrerá movimentos. 

D) existem movimentos. 

 

07) A expressão que pode ser retirada do contexto, sem 

comprometer o entendimento da mensagem, é 

 

A) “É que” (L.2). 

B) “nos” (L.3). 

C) “Tal” (L.7) 

D) “seu” (L.27) 
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08) No texto, a relação estabelecida pela preposição 

transcrita está corretamente indicada em 

 

A) “de” em “Mas poderia estar regressando de qualquer 

cidade brasileira,“ (L.1/2) - posse 

B) “de”, em “que na altura de Magé o trânsito virasse um 

pandemônio.“ (L.9) - assunto 

C)  “para”, em “apenas armou o cenário para a 

dramatização“ (L.13) - finalidade 

D) “em" em “leva vantagem em tudo".  (L.14) -  

quantidade 

 

09) Há correspondência modo-temporal entre a forma 

verbal simples “armou“ (L.13) e a composta em 

 

A)  tivesse armado 

B) tinha armado 

C) tem armado 

D) teria armado 

 

10) Com referência ao texto é correto afirmar 
 

A) A palavra “apenas” (L.13) conota exclusão. 

B) A expressão “uma vez que” (L. 10) indica causa. 

C) O vocábulo “Porque” (L.12) dá a ideia de consequência. 

D)  O termo “já” (L.21) denota inclusão. 

 

11) A alternativa cuja afirmação não encontra respaldo na 

norma padrão é a 
 

A) O vocábulo “se” (L.9) indica uma condição. 

B) A palavra ”brasileiros” (L.12), no contexto, tem 

derivação imprópria. 

C) A expressão “por acaso” (L.23) pode ser substituída por 

“inesperadamente” e sem prejuízo de sentido do 

contexto.  

D) A expressão “ao rito do brasileiro esperto” (L.14), por 

ser complemento de um verbo com regência transitiva 

indireta pode ser substituída pelo pronome oblíquo 

‘lhe’. 

 

12) Atente para a frase: 
 

“Descobre-se a causa”. (L.5)   

 

Transpondo o fragmento em evidência para a voz ativa, a 

forma verbal corresponderá a 
 

A) Descobrem 

B) Descobriram 

C) Descobriu 

D) Descobrirá. 

13) Leia o trecho abaixo: 

 

“que costumam usar para evitar  engarrafamentos 

(L.6/7) 

Na oração em evidência, o termo em negrito possui o 

mesmo valor sintático que a oração 

A) “que a situação seria a mesma “ (L.2) 

B) “que vota seu desonesto jeton “ (L.26/27) 

C) “que já não somos três filas apenas“ (L.21) 

D) “que "leva vantagem em tudo".“ (L.14) 

 

14) Leia o trecho abaixo e em seguida responda o que se 

pede: 

 

Vamos começar a assistir ao rito do "brasileiro esperto" 

que "leva vantagem em tudo" (L.13/14).  

  

As aspas usadas na frase em destaque foram usadas para 

 

A) Para enfatizar o tom irônico com que o autor se 

expressa. 

B) indicar impropriedade do termo usado no contexto. 

C) destacar um neologismo. 

D) evidenciar uma incorreção gráfica. 

 

15) Analisando as principais características do texto lido, 

podemos dizer que seu gênero predominante é: 

 

A) Conto, porque tem linguagem linear e curta, envolve 

poucas personagens, que geralmente se movimentam 

em torno de uma única ação, dada em um só espaço, 

eixo temático, conflito e clímax.  

B) Notícia, pois possui como característica a linguagem 

narrativa e descritiva, e seu objetivo é informar um fato 

ocorrido. 

C) Prosa poética, considerando que se trata de um texto 

escrito como prosa, mas funcionando como poesia, 

através da sensibilidade transmitida. 

D) Crônica - uma vez que apresenta uma narrativa informal 

ligada à vida cotidiana, com, a exposição dos 

sentimentos e a reflexão sobre o que se passa. 
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16) Julgue os itens abaixo sobre os conceitos de hardware e 

software: 

 

I- Drive é um tipo de software para instalação de um 

equipamento. 

II- A memória RAM trabalha em conjunto com a UCP, isto 

posto, a quantidade de memória RAM influencia no 

desempenho da máquina no que tange à velocidade de 

processamento. 

III- A BIOS é um firmware e está armazenado na ROM. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas o item III é verdadeiro. 

D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

17) Analise os itens abaixo sobre as redes de computadores 

e assinale a alternativa correta. 

 

I- As redes quanto ao tipo de transmissão podem ser 

Simplex ou Half-Duplex. 

II- Os cabos UTP são classificados por categorias, que 

indicam sua finalidade de uso. 

III- Na topologia de rede em anel, os computadores são 

ligados entre si em um caminho fechado. 

IV- O cabo UTP é do tipo não blindado. 

 

A) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

D) Apenas o item I está correto. 

 

18) Relacione a primeira coluna com a segunda: 

 

1. Exploits 

2. Sniffers 

3. Phishing 

4. Spyware 

5. Adware 

6. Backdoor 

 

 ) Um programa que, colocado no micro da vítima, 

permite que o invasor que o colocou possa facilmente 

voltar aquele computador em um momento seguinte. 

 ) Não é considerado necessariamente um programa 

implantado “ilegalmente”. 

 ) São programas que fazem anúncios de programas no 

computador. 

 ) Programas que exploram falhas em sistemas de 

informação.  

 ) É um golpe muito utilizado para obter dados de 

usuários desavisados ou fazê-los abrir arquivos com 

programas maliciosos. 

 

 

 

 ) São programas que capturam quadros nas 

comunicações em uma rede local, armazenando tais 

quadros para que possam ser analisados posteriormente 

por quem instalou. 

 

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima 

para baixo. 

 

A) 6 – 5 – 4 – 1 – 3 – 2.  

B) 1 – 4 – 5 – 3 – 2 – 6.  

C) 6 – 4 – 5 – 1 – 3 – 2. 

D) 1 – 5 – 4 – 1 – 3 – 2. 

 

19)  Para o usuário fechar a janela do navegador Firefox, 

além do atalho Atl + F4, ele pode utilizar o atalho: 

 

A) Ctrl + Shift + X 

B) Ctrl + Shift + W 

C) Ctrl + Shift + F 

D) Ctrl + Shift + C 

 

20) Analise a imagem abaixo do Excel 2013 e julgue os 

itens: 

 

 
 

I- Ao pressionar Enter, o resultado da formula na célula 

D2 será de R$ 7.500,00. 

II- Ao pressionar Enter, o resultado da formula na célula 

D2 será de R$ 1.256,00. 

III- A formula na célula D2 não é válida, visto que o 

resultado será de erro. 

IV- Ao pressionar Enter, o resultado da formula na célula 

D2 será 0. 

 

A) Apenas o item I é verdadeiro. 

B) Apenas o item II é verdadeiro. 

C) Apenas o item III é verdadeiro. 

D) Apenas o item IV é verdadeiro. 

 

INFORMÁTICA                                                                             QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Nos termos da Constituição Federal de 1988, acerca 

dos direitos e garantias fundamentais, é CORRETO 

afirmar que: 

 

A) Conceder-se-á habeas data para assegurar o 
conhecimento de informações relativas a qualquer 
pessoa, constantes de registros ou bancos de dados 
de entidades governamentais ou de caráter público. 

B) Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 
popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 
público ou privado de entidades de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e social, ficando 
o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas 
judiciais e do ônus da sucumbência. 

C) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado. 

D) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o 
naturalizado, em caso de crime próprio, praticado 
antes da naturalização, ou de comprovado 
envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins, na forma da lei. 

 

22) Nos termos da Constituição Federal de 1988, acerca 

dos servidores públicos, é CORRETO afirmar que: 

 

A) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração bem como de outro cargo temporário ou 
de emprego público, aplica-se o regime geral de 
previdência social. 

B) Invalidada por sentença judicial a demissão do 
servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual 
ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo 
de origem, com direito a indenização, aproveitado 
em outro cargo ou posto em disponibilidade com 
remuneração proporcional ao tempo de serviço. 

C) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o 
servidor em estágio probatório ficará em 
disponibilidade, com remuneração proporcional ao 
tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento 
em outro cargo. 

D) Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
incluídas suas autarquias, fundações e empresas 
públicas, é assegurado regime de previdência de 
caráter contributivo e solidário, mediante 
contribuição do respectivo ente público, dos 
servidores ativos e inativos e dos pensionistas. 

 

 
 
 
 

23) De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 

repartição dos limites globais das despesas não 

poderá exceder os seguintes percentuais na esfera 

estadual de: 

 

I. 2,5% para o Legislativo, incluído o Tribunal de 

Contas do Estado. 

II. 3% para o Judiciário. 

III. 49% para o Executivo. 

IV. 2% para o Ministério Público dos Estados. 

 

Está correto o que se afirma apenas em: 

 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e IV. 

D) I e IV. 

 

24) Assinale a alternativa correta acerca dos prazos 

prescricionais previstos no Código Civil. A pretensão 

contra os peritos, pela avaliação dos bens que 

entraram para a formação do capital de sociedade 

anônima, contado da publicação da ata da 

assembleia que aprovar o laudo, prescreve em: 

 

A) 01 (um) ano. 

B) 02 (dois) anos. 

C) 03 (três) anos. 

D) 04 (quatro) anos. 

 

25) Nos termos do Código Civil, acerca das modalidades 

das obrigações, é CORRETO afirmar que: 

 

A) A coisa incerta será indicada, ao menos, pelo gênero, 

pela quantidade e pela qualidade. 

B) Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, sem 

culpa do devedor, se perder antes da tradição, 

sofrerá o credor a perda, e a obrigação se resolverá, 

ressalvados os seus direitos até o dia da perda. 

C) Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, com 

culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se 

do ato, que se obrigou a não praticar. 

D) Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao 

credor, se outra coisa não se estipulou. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) Nos termos do Código Civil, acerca da cláusula penal, 

é CORRETO afirmar que: 

 

A) O valor da cominação imposta na cláusula penal 

pode exceder o da obrigação principal. A penalidade 

deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a 

obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou 

se o montante da penalidade for manifestamente 

excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade 

do negócio. 

B) Para exigir a pena convencional, é necessário que o 

credor alegue prejuízo. Ainda que o prejuízo exceda 

ao previsto na cláusula penal, não pode o credor 

exigir indenização suplementar se assim não foi 

convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como 

mínimo da indenização, competindo ao credor 

provar o prejuízo excedente. 

C) Quando se estipular a cláusula penal para o caso de 

mora, ou em segurança especial de outra cláusula 

determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a 

satisfação da pena cominada, juntamente com o 

desempenho da obrigação principal. 

D) A cláusula penal estipulada conjuntamente com a 

obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à 

inexecução completa da obrigação ou à de alguma 

cláusula especial, sendo inaplicável à mora. 

 

27) De acordo com a Lei n. 13.105, de 16 de março de 
2015, é CORRETO afirmar que o ônus da 
impugnação específica dos fatos não se aplica: 

 

A) Ao advogado dativo, ao curador especial e ao órgão 
do Ministério Público. 

B) Ao defensor público, ao advogado dativo e ao 
curador especial. 

C) Ao advogado dativo, ao defensor público e ao órgão 
do Ministério Público. 

D) Ao advogado público, ao curador especial e ao órgão 
do Ministério Público. 

 

28) Nos termos da Lei n. 13.105, de 16 de março de 
2015, acerca da reconvenção, é CORRETO afirmar 
que: 

 

A) A desistência da ação ou a ocorrência de causa 
extintiva que impeça o exame de seu mérito obsta ao 
prosseguimento do processo quanto à reconvenção. 

B) A reconvenção não pode ser proposta pelo réu em 
litisconsórcio com terceiro. 

C) A contestação e a reconvenção serão oferecidas 
simultaneamente, em peças autônomas; a exceção 
será processada em apenso aos autos principais. 

D) Na ação monitória admite-se a reconvenção, sendo 
vedado o oferecimento de reconvenção a 
reconvenção. 

29) De acordo com a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, 

acerca da ação civil pública, é CORRETO afirmar 

que: 

 

A) Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou 

sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. 

B) As ações previstas nessa Lei serão propostas, em 

regra, no foro de domicílio do réu, cujo juízo terá 

competência funcional para processar e julgar a 

causa. 

C) A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo 

para todas as ações posteriormente intentadas que 

possuam o mesmo pedido ou o mesmo objeto. 

D) Decorridos sessenta dias da sentença condenatória, 

sem que a associação autora lhe promova a 

execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, 

facultada igual iniciativa aos demais legitimados. 

 

30) Assinale a alternativa CORRETA que enumera, 

respectivamente, tributos de competência da União, 

dos Estados e dos Municípios: 

 

A) Imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias (ICMS); Imposto sobre a propriedade 

territorial rural (ITR); Imposto sobre a propriedade 

de veículos automotores (IPVA). 

B) Imposto sobre a transmissão causa mortis e doação, 

de quaisquer bens ou direitos (ITCMD); Imposto 

sobre a propriedade de veículos automotores 

(IPVA); Imposto sobre a propriedade predial e 

territorial urbana (IPTU). 

C) Imposto sobre operações relativas a valores 

mobiliários (IOF); Impostos sobre serviços de 

qualquer natureza (ISS); Imposto sobre a 

transmissão de bens imóveis (ITBI). 

D) Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro 

(IOF); Imposto sobre a transmissão causa mortis e 

doação, de quaisquer bens ou direitos (ITCMD); 

Imposto sobre a transmissão inter vivos, a qualquer 

título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 

natureza (ITBI). 
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31) Nos termos do Código Tributário Nacional, no que 
concerne a Administração Tributária, é CORRETO 
afirmar que: 

 

A) Mediante intimação específica, são obrigados a 

prestar à autoridade administrativa todas as 

informações de que disponham com relação aos 

bens, negócios ou atividades de terceiros, os bancos, 

casas bancárias, Caixas Econômicas e demais 

instituições financeiras. 

B) A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida 

em tratados, acordos ou convênios, poderá permutar 

informações com Estados estrangeiros no interesse 

da arrecadação e da fiscalização de tributos. 

C) A legislação que rege a fiscalização tributária não se 

aplica às pessoas jurídicas que gozem de imunidade 

tributária ou de isenção de caráter pessoal. 

D) Os livros obrigatórios de escrituração comercial e 

fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles 

efetuados serão conservados pelo prazo mínimo de 

05 (cinco) anos da data da constituição dos créditos 

tributários. 

 

32) No que concerne as definições estabelecidas na Lei n. 
8.666, de 21 de junho de 1993, é CORRETO afirmar 
que: 

 

A) Obra: toda atividade destinada a obter determinada 

utilidade de interesse para a Administração, tais 

como: demolição, conserto, instalação, montagem, 

operação, conservação, reparação, adaptação, 

manutenção, transporte, locação de bens, 

publicidade, seguro ou trabalhos técnico-

profissionais. 

B) Projeto Executivo: conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou 

complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 

elaborado com base nas indicações dos estudos 

técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 

técnica e o adequado tratamento do impacto 

ambiental do empreendimento, e que possibilite a 

avaliação do custo da obra e a definição dos métodos 

e do prazo de execução. 

C) Administração: a administração direta e indireta da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, abrangendo inclusive as entidades com 

personalidade jurídica de direito privado sob 

controle do poder público e das fundações por ele 

instituídas ou mantidas. 

D) Obras, serviços e compras de grande vulto: aquelas 

cujo valor estimado seja superior a R$37.500.000,00 

(trinta e sete milhões e quinhentos mil reais). 

33) À luz do Código Tributário Nacional, no que concerne 

a obrigação tributária, é correto afirmar que o 

pagamento de penalidade pecuniária se classifica 

como: 

 

A) Obrigação principal. 

B) Obrigação acessória. 

C) Obrigação instrumental. 

D) Obrigação de fazer. 

 

34) De acordo com a classificação dos serviços públicos 

de Hely Lopes Meirelles, é correto afirmar que o 

serviço de iluminação pública se classifica como: 

 

A) Serviço uti singuli. 

B) Serviço uti universi. 

C) Serviço mensurável. 

D) Serviço uti possidetis. 

 

35) De acordo com a Lei n. 8.429, de 02 de junho de 

1992, acerca da improbidade administrativa, é 

CORRETO afirmar que: 

 

A) Será punido com a pena de suspensão, sem prejuízo 

de outras sanções cabíveis, o agente público que se 

recusar a prestar declaração dos bens, dentro do 

prazo determinado, ou que a prestar falsa. 

B) Considera-se ato de improbidade administrativa que 

importa enriquecimento ilícito a liberação de verba 

pública sem a estrita observância das normas 

pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua 

aplicação irregular. 

C) Considera-se ato de improbidade administrativa que 

importa enriquecimento ilícito o recebimento de 

vantagem econômica para intermediar a liberação 

ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. 

D) Considera-se ato de improbidade administrativa que 

cause prejuízo ao erário a frustração da licitude de 

concurso público. 
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36) Tício trabalha para a empresa Beta Ltda. e cumpre 

jornada de 44h semanais. Tício fez um acordo verbal 

com seu empregador de trabalhar 9h diárias de 

segunda-feira a quinta-feira, 8h na sexta-feira e 

folgar no sábado e domingo. Nesta hipótese é 

possível afirmar que Tício: 

 

A) Terá direito a repetição do pagamento das horas 

excedentes à jornada normal diária, com o 

respectivo adicional. 

B) Terá direito a repetição do pagamento das horas 

excedentes à jornada normal diária, sem o respectivo 

adicional. 

C) Não terá direito a repetição do pagamento das horas 

excedentes à jornada normal diária, sendo devido 

apenas o respectivo adicional. 

D) Não terá direito a repetição do pagamento das horas 

excedentes à jornada normal diária, nem ao 

respectivo adicional. 

 

37) De acordo com a CLT, acerca das férias anuais, é 

CORRETO afirmar que: 

 

A) Após cada período de doze meses de vigência do 

contrato de trabalho, o empregado terá direito a 

férias de dezoito dias corridos, quando houver tido 

de seis a quatorze faltas. 

B) Na modalidade do regime de tempo parcial, após 

cada período de doze meses de vigência do contrato 

de trabalho, o empregado terá direito a férias de 

quatorze dias, para a duração do trabalho semanal 

superior a dez horas, até quinze horas. 

C) Não terá direito a férias o empregado que, no curso 

do período aquisitivo tiver percebido da Previdência 

Social prestações de acidente de trabalho ou de 

auxílio-doença por mais de seis meses, embora 

descontínuos. 

D) O abono de férias deverá ser requerido até trinta 

dias antes do término do período aquisitivo. 

 

38) De acordo com a CLT, qual o prazo máximo para a 

apreciação da reclamação enquadrada no 

procedimento sumaríssimo? 

 

A) 10 (dez) dias do seu ajuizamento. 

B) 15 (quinze) dias do seu ajuizamento. 

C) 20 (vinte) dias do seu ajuizamento. 

D) 30 (trinta) dias do seu ajuizamento. 

 

39) De acordo com o entendimento sumulado do C.TST, 

em regra, se não houver o conhecimento de recurso 

de revista ou de embargos, a competência para julgar 

ação que vise a rescindir a decisão de mérito será: 

 

A) Do Tribunal Regional do Trabalho. 

B) Do Tribunal Superior do Trabalho. 

C) Da Vara do Trabalho. 

D) Do Supremo Tribunal Federal. 

 

40) Se a parte postular a revisão no mérito da decisão 

monocrática, cumpre ao relator converter os 

embargos de declaração em agravo, submetendo-o 

ao pronunciamento do Colegiado, após a intimação 

do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

complementar as razões recursais, de modo a ajustá-

las às exigências do art. 1.021, § 1º, do CPC de 2015. 

De acordo com o entendimento sumulado do C.TST, 

qual o princípio do direito processual do trabalho 

está inserido na referida disposição? 

 

A) Princípios da conversibilidade e da dialeticidade. 

B) Princípios da fungibilidade e celeridade processual. 

C) Princípios da irrecorribilidade e da dialeticidade. 

D) Princípio da voluntariedade e do devido processo 

legal. 

 

 
 


