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PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

PROCURADOR MUNICIPAL
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

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.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
20

A
A

A
B

C
D
A
C

B
A

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

D

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: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.concursolandrisaleso@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA
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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 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Tudo que hoje é realidade começou muito longe no tempo como ideia. O computador começou a
ganhar vida nos primeiros sistemas filosóficos do Ocidente. Como em "2001, Uma Odisseia no Espaço", de
Stanley Kubrick, o osso de uma carcaça se transforma, nas mãos de um primata, em instrumento bélico, que,
lançado ao alto, vira uma fantástica astronave, que atravessa os vastos céus mergulhados no mistério.
O que hoje se chama globalização vem de muito longe. Apesar de muitos a considerarem a grande
vilã do mundo atual, ela é resultado da longa aventura intelectual da humanidade.
A literatura e a filosofia começaram a produzir obras portentosas quando conseguiram dar caráter
universal à reflexão sobre a condição humana.
A cultura ocidental fez avanços extraordinários a partir do momento em que começou a buscar o
universal em todas as formas de manifestação dos particulares. As melhores obras da literatura mundial
mostram que o mundo vem sendo unificado pela arte há séculos.
O milenar intercâmbio filosófico entre povos e culturas evidencia que é forte e difundida a crença de
que, em princípio, os processos de pensamento, suas formas e conteúdos podem ser avaliados à luz de
critérios intelectuais universalmente compartilhados.
As fronteiras do espírito de há muito vêm sendo derrubadas. A filosofia grega, tão distante de nós no
tempo e no espaço formulou as questões para as quais ainda estamos buscando as melhores respostas. A
filosofia é, de fato, a primeira tentativa bem-sucedida de tornar globais esquemas de pensamento que
qualquer sociologista apressado tenderia a considerar pálido reflexo do contexto em que foram criados.
A ciência levou ainda mais longe o processo de universalização desencadeado pela arte e pela
filosofia. Técnicas de pesquisa e resultados substantivos são avaliados por meio de procedimentos aos quais
se atribui valor transcultural. Experimentos e demonstrações são replicados em diferentes contextos.
Pesquisadores pertencentes a culturas as mais diferentes se submetem aos mesmos rituais de produção e
avaliação de conhecimento. A constituição da "República da Ciência" contribuiu decisivamente para a
emergência de um mundo onde as “coisas do espírito” pudessem ser globalizadas.
Que ninguém se engane: o mundo vem sendo unificado há séculos pela prometeica criatividade
intelectual. No plano das ideias, a pesquisa filosófica e, sobretudo, a científica vêm se encarregando de diluir
as diferenças entre povos e nacionalidades.
Os fenômenos da globalização financeira, que tantos sobressaltos causam hoje, resultaram desse
longo processo de formação de nossa cultura artística, filosófica e científica. As últimas décadas, com todas
as inovações das tecnologias, só fizeram acelerar o processo. (...)
As últimas grandes conquistas tecnológicas imprimiram materialidade a muita coisa que por séculos
permaneceu dormitando no mundo das abstrações, dos sonhos, e das mirabolantes construções do espírito.
Não podemos esquecer que se deram em ritmo lento as transformações ocorridas desde as remotas técnicas
da metalurgia até os grandes inventos da era industrial.
A partir daí, tudo começou a mudar em velocidade estonteante. O início dos anos 80, quando a
tecnologia de informática se associou a de telecomunicações, tornou possível, nos seus aspectos materiais, a
formação da aldeia global. Arte, filosofia e ciência forneceram as condições espirituais da universalização; a
tecnologia, os procedimentos materiais para viabilizar a globalização.
A grande unificação do mundo, que começou com a arte e com a filosofia e atingiu seu ápice
intelectual na ciência, tem, nos últimos séculos, saído do campo intelectual para se transformar em
tecnologias, que se convertem rapidamente em forças produtivas.
A questão que se coloca é: quais serão as consequências de tudo isso? Só o tempo dirá se o que tem
sido extremamente fecundo no campo das construções intelectuais o será também no domínio das aplicações
técnicas e do sistema produtivo mundial.
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz14069811.htm
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01) Segundo o texto.

05) O texto conduz à reflexão de que só o tempo poderá

A) ideia de globalização, a grande novidade do século,
originou-se com o advento do computador.

A) mostrar se o que tem sido tão produtivo para o intelecto

B) a globalização, como realidade atual, resultou de um
lento processo do intelecto humano.
C) o filme “2001, Uma Odisseia no Espaço" é o exemplo
mais claro de que a evolução da humanidade é, até certo
ponto, inexplicável.
D) a grande vilã do mundo atual, a globalização, é uma
consequência direta da evolução tecnológica.
02) Com base no texto, é CORRETO afirmar:
A) A filosofia grega sempre teve as melhores respostas
para as questões que formulou.

do homem trará conquistas também positivas no uso da
tecnologia e na produção em escala industrial no
mundo.
B) verificar se as aplicações técnicas e o sistema, produtivo
mundial estão se aperfeiçoando sem as construções
intelectuais.
C) averiguar se será melhor investir em construções
intelectuais ou no sistema tecnológico de produção
mundial.
D) demonstrar a importância da tecnologia e do sistema

B) A literatura e a filosofia, mesmo antes da
universalização do conhecimento, conseguiram dar
forma a grandes obras.
C) As obras produzidas pela literatura e pela filosofia, nos
seus primórdios, trabalharam com esquemas globais do
pensamento.

06) Levando-se em consideração o parágrafo em que está
inserida, a expressão "em princípio" (L.14) sugere que

D) A filosofia e a arte foram pioneiras na busca do
universal em suas reflexões sobre a condição humana.
03) No texto, o autor parte do princípio de que

B) é possível que haja um pensamento contrário a essa

A) a globalização, como ideia, é tão velha quanto o
homem.
B) a ciência se antecipou no processo de universalização do

produtivo mundial nas construções intelectuais.

A) a afirmação feita não pode ser refutada.

afirmação.
C) a afirmação feita foi verdadeira no passado e é falsa no
presente.
D) existem muitos argumentos que contradizem tal
afirmação.

pensamento.
C) a arte se preocupava mais com a matéria do que com o
espírito.
D) a literatura avançou nó processo de universalização
iniciado pela ciência.
04) De acordo com o texto, a tecnologia tem como grande
mérito
A) tornar mais velozes as transformações das técnicas da
metalurgia.
B) expressar o sonho, as abstrações e as mirabolantes
construções do espírito.
C) materializar o que já havia sido antes pensado pela
literatura e pela filosofia.
D) iniciar as reflexões sobre as grandes mudanças que
levariam à globalização.

CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL

07) A alternativa em que ha correspondência entre a palavra
transcrita e seu significado no texto é
A) "bélico" (L.3) - ostentoso.
B) "emergência" (L.24) - surgimento.
C) "diluir" (L.26) - anular.
D) "ápice" (L.39) - apoio.
08) O uso da vírgula em "uma fantástica astronave, que
atravessa os vastos céus" (L. 4) justifica-se pelo mesmo
motivo que em
A) "Como em '2001, Uma Odisseia no Espaço" (L.2).
B) "A filosofia é, de fato, a primeira tentativa" (L.16/17).
C) "No plano das ideias, a pesquisa filosófica" (L.L.26).
D) "Os fenômenos da globalização financeira, que tantos
sobressaltos causam hoje" (L.28)...”.
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09) A palavra “se” inicia uma oração com valor substantivo
em
A)

“O que hoje se chama globalização vem de muito
longe." (L.5).
B) “Pesquisadores pertencentes a culturas as mais
diferentes se submetem” (L.22).
C) “Que ninguém se engane” (L.25).
D) "Só o tempo dirá se o que tem sido extremamente
fecundo” (L.42/43).
10) Leia o trecho abaixo:
"em instrumento bélico, que, lançado ao alto, vira uma
fantástica astronave” (L.3/4).
No fragmento em evidência, a palavra em negrito possui
o mesmo valor morfossintático que a destacada em
A) "a partir do momento em que, começou a buscar" (L.9).
B) "esquemas de pensamento que qualquer sociologista"
(L.17/18).
C) "imprimiram materialidade a muita coisa que por
séculos permaneceu dormitando" (L.31/32).
D) "Não podemos esquecer que se deram em ritmo lento"
(L.33).
11) "Apesar de" (L.5) inicia uma declaração
A)
B)
C)
D)

explicativa.
conclusiva.
concessiva.
comparativa.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

14) Leia o trecho abaixo:
"A literatura e a filosofia começaram a produzir obras
portentosas quando conseguiram dar caráter universal à
reflexão sobre a condição humana." (L.7/8)
A alternativa em que a reestruturação mantém sentido
do período acima transcrito é
A) Embora a literatura e a filosofia tenham começado a
produzir obras portentosas, conseguiram dar caráter
universal a reflexão sobre a condição humana.
B) A literatura e a filosofia começaram a produzir obras
portentosas apesar de conseguirem dar caráter universal
à reflexão sobre a condição humana.
C) A literatura e a filosofia começaram a produzir obras
portentosas a partir do momento em que conseguiram
dar caráter universal à reflexão sobre a condição
humana.
D) Se a literatura e a filosofia começarem a produzir obras
portentosas, conseguirão dar caráter universal à reflexão
sobre a condição humana.
15) A oração "que o mundo vem sendo espiritualmente
unificado pela arte" (L.11) pode ser classificada da
mesma forma que a indicada em
A) “que tantos sobressaltos causam hoje” (L.28).
B) "que se deram em ritmo lento as transformações"
(L.33).
C) “que começou com a arte e com a filosofia” (L.39).
D) "que se convertem rapidamente em forças produtivas."
(L.41).

12) Completa o sentido de um nome a expressão indicada
em
A) "da literatura mundial" (L.10).
B) "de nós" (L.15).
C) "de pensamento" (L.17).
D) "da metalurgia" (L.34).
13) Funciona como agente da ação verbal o termo transcrito
em
A) " pela prometeica criatividade intelectual." (L.25/26).
B) "a primeira tentativa bem-sucedida" (L.17).
C) " o processo de universalização desencadeado pela arte
e pela filosofia." (L.19/20).
D) " a grande vilã do mundo atual,..."(L.5/6).

CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL
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INFORMÁTICA
16) Sobre os conceitos de proteção e segurança julgue os
itens abaixo:
I.

O princípio da Confidencialidade consiste na
propriedade que assegura que o conteúdo da
informação não sofreu alteração.
II. O princípio da Disponibilidade é a capacidade de um
sistema de permitir que alguns usuários acessem
determinadas informações ao mesmo tempo em que
impde que outros, não autorizados, vejam-na.
III. O princípio da Autenticidade está vinculada à
identificação de um usuário de computador de
maneira correta.
A) Os itens I e III são verdadeiros.
B) Os itens II e III estão incorretos.
C) Os itens I e II estão incorretos.
D) Todos os itens estão incorretos.
17) Sobre os conceitos de Hardware e Software julgue os
itens abaixo:
I.

A memória RAM é um tipo de memória que permite
leitura e escrita e serve como memória primária para
sistemas computacionais.
II. Drivers são programas de computador que tem
como função permitir que os sistemas operacionais
se comuniquem com os diferentes hardwares.
III. A BIOS é um tipo de memória intermediária que fica
entre o operador de um processo e um dispositivo de
armazenamento.
A) Todos os itens estão corretos.
B) Apenas os itens I e II estão corretos.
C) Apenas os itens I e III estão corretos.
D) Apenas os itens II e III estão corretos.

QUESTÕES DE 16 A 20
A) Todos os itens estão corretos.
B) Apenas os itens I e II estão corretos.
C) Apenas os itens II e III estão corretos.
D) Apenas os itens I e III estão corretos.
19) Julgue os itens abaixo sobre o Windows 10:
I.

A hora e data exibida na barra de tarefas também
fornecem acesso para definir as configurações de
data e hora em seu computador.
II. Para diferenciar claramente as pastas pessoais das
pastas públicas, o Windows 10 refere-se às pastas
pessoais como Meus documentos, Minhas músicas,
Minhas imagens e Meus vídeos e, para as pastas
públicas, como Documentos públicos, Músicas
públicas, Imagens públicas e vídeos públicos.
III. O usuário pode controlar a exibição das bibliotecas
indo para a guia Arquivo do Explorador de Arquivos,
clicando em Painel de navegação e marcando ou
desmarcando a caixa de seleção Mostrar bibliotecas.
A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Apenas os itens II e III estão corretos.
C) Apenas o item I está correto.
D) Todos os itens estão corretos.
20) Julgue os itens abaixo sobre os recursos da Internet:
I.

Upload é o ato de carregar um arquivo na internet
para uso pessoal ou disponibilizar para que outras
pessoas possam utilizar.
II. Upgrade é o termo utilizado para quando se está
atualizando algo para a versão anterior, geralmente
para corrigir falhas de atualizações.
III. Downgrade é o termo utilizado quando se refere a
atualizar uma versão antiga de um software.

18) Julgue os itens abaixo sobre as funções do Microsoft
Excel:

A) Todos os itens estão falsos.

I.

C) Apenas os itens II e III são falsos.
D) Apenas o item II é falso.

A Função PROC é analisar uma única linha ou coluna
e localizar um valor na mesma posição em uma
segunda linha ou coluna.
II. A Função CORRESP retorna um valor se uma
determinada condição for verdadeira e outro valor
caso não corresponda a pesquisa.
III. A opção de cabeçalho e rodapé do Microsoft Excel
2013 está localizado na aba inserir.

CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL

B) Apenas os itens I e II são falsos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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QUESTÕES DE 21 A 40

21) No que tange a remuneração é CORRETO afirmar:

23) Sobre o aviso prévio, marque a opção VERDADEIRA:

A) As importâncias, ainda que habituais, pagas a título
de ajuda de custo, limitadas a cinquenta por cento da
remuneração mensal, o auxílio-alimentação, vedado
o seu pagamento em dinheiro, as diárias para viagem
e os prêmios não integram a remuneração do
empregado, não se incorporam ao contrato de
trabalho e não constituem base de incidência de
encargo trabalhista e previdenciário.
B) Consideram-se gratificações as liberalidades
concedidas pelo empregador em forma de bens,
serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a
grupo de empregados, em razão de desempenho
superior ao ordinariamente esperado no exercício de
suas atividades.

A) Não é devido o aviso prévio na despedida indireta.

C) A equiparação salarial será possível entre
empregados contemporâneos no cargo ou na função,
não vedada a indicação de paradigmas remotos.
D) Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto
nos salários do empregado, inclusive quando este
resultar de adiantamentos.
22) Sobre a extinção do contrato de trabalho é
INCORRETO afirmar:
A) O empregador deverá proceder à anotação na
Carteira de Trabalho e Previdência Social, comunicar
a dispensa aos órgãos competentes e realizar o
pagamento das verbas rescisórias no prazo e na
forma estabelecidos neste artigo.
B) O pedido de demissão ou recibo de quitação de
rescisão, do contrato de trabalho, firmado por
empregado com mais de 1 (um) ano de serviço, só
será válido quando feito com a assistência do
respectivo Sindicato ou perante a autoridade do
Ministério do Trabalho e Previdência Social.
C) A indenização devida pela rescisão de contrato por
prazo indeterminado será de 1 (um) mês de
remuneração por ano de serviço efetivo, ou por ano e
fração igual ou superior a 6 (seis) meses.
D) No caso de paralisação temporária ou definitiva do
trabalho, motivada por ato de autoridade municipal,
estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou
resolução que impossibilite a continuação da
atividade, prevalecerá o pagamento da indenização,
que ficará a cargo do governo responsável.

CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL

B) 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 oito dias, se o pagamento for efetuado a
cada 10 dias.
C) O empregado que, durante o prazo do aviso prévio,
cometer qualquer das faltas consideradas pela lei
como justas para a rescisão, não perde o direito ao
restante do respectivo prazo.
D) Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva
depois de expirado o respectivo prazo, mas, se a
parte notificante reconsiderar o ato, antes de seu
termo, à outra parte é facultado aceitar ou não a
reconsideração.
24) Marque a opção INCORRETA sobre os prazos:
A) Os prazos processuais serão contados em dias úteis,
com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do
vencimento.
B) Suspende-se o curso do prazo processual nos dias
compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de
janeiro, inclusive. Durante a suspensão do prazo,
poderão ser realizadas excepcionalmente audiências
e sessões de julgamento.
C) Os prazos podem ser prorrogados, pelo tempo
estritamente necessário, em virtude de força maior,
devidamente comprovada.
D) Ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e
alterar a ordem de produção dos meios de prova,
adequando-os às necessidades do conflito de modo a
conferir maior efetividade à tutela do direito.
25) Sobre as provas no Direito Processual do Trabalho é
CORETO afirmar:
A) O ônus da prova incumbe ao reclamante, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do reclamado.
B) As testemunhas comparecerão a audiência quando
devidamente notificadas ou intimadas.
C) O documento em cópia oferecido para prova poderá
ser declarado autêntico pelo próprio advogado, sob
sua responsabilidade pessoal.
D) A testemunha que for parente até o segundo grau
civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das
partes, não prestará compromisso, e seu depoimento
valerá como simples informação.
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26) Assinale a opção INCORRETA:
A) A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrático de
Direito e tem como fundamentos a soberania, a
cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo
político;
B) Um dos princípios que rege a República Federativa
do Brasil nas suas relações internacionais é o
princípio da garantia do desenvolvimento nacional;
C) As normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata;
D) É assegurado o direito de greve, competindo aos
trabalhadores decidir sobre a oportunidade de
exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio
dele defender.
27) Sobre o Ministério Público, é INCORRETO afirmar:
A) É instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis;
B) Seus princípios institucionais são a unidade, a
indivisibilidade e a independência funcional;
C) Durante a execução orçamentária do exercício, não
poderá haver a realização de despesas ou a assunção
de obrigações que extrapolem os limites
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias,
exceto se previamente autorizadas, mediante a
abertura de créditos suplementares ou especiais.
D) Elaborará sua proposta orçamentária dentro dos
limites estabelecidos na lei orçamentária anual;
28) A respeito dos poderes administrativos, assinale a
alternativa FALSA:
A) A lei determina todos os elementos necessários à
prática do ato vinculado, não havendo margem de
liberdade ao administrador;
B) A competência, a finalidade e o objeto são elementos
vinculados do poder discricionário;
C) A subordinação administrativa tem caráter interno e
é decorrente da autotutela.
D) O poder de polícia possui o atributo da
autoexecutoriedade com exceção na cobrança de
multas.

CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL

29) Sobre os contratos administrativos é CORRETO
afirmar:
A) É condição indispensável à eficácia do contrato a
publicação do resumo do instrumento contratual e
seus aditamentos;
B) A mutabilidade dos contratos administrativos não
decorrente de acordo abrange as cláusulas
econômico-financeiras.
C) Com a declaração de nulidade a Administração
estará exonerada do dever de indenizar o contratado
pelo que ele houver executado a qualquer tempo.
D) Cláusulas exorbitantes são prerrogativas de direto
público conferidas por lei ao contratado que o
colocam em situação de superioridade frente à
Administração.
30) Sobre a petição inicial, assinale a opção INCORRETA:
A) A petição inicial indicará o pedido com as suas
especificações;
B) A petição inicial indicará a opção do autor pela
realização ou não da audiência de conciliação ou de
mediação;
C) Até a citação, o autor poderá aditar ou alterar o
pedido ou a causa de pedir, independentemente de
consentimento do réu;
D) Até o saneamento do processo, o autor poderá aditar
ou alterar o pedido e a causa de pedir, com
consentimento do réu, assegurado o contraditório
mediante a possibilidade de manifestação deste no
prazo mínimo de 05 (cinco) dias, facultado o
requerimento de prova suplementar.
31) Sobre a reconvenção, é INCORRETO afirmar:
A) Poderá ser proposta contra o autor e terceiro;
B) Poderá ser proposta pelo réu em litisconsórcio com
terceiro;
C) A desistência da ação ou a ocorrência de causa
extintiva que impeça o exame de seu mérito não
obsta ao prosseguimento do processo quanto à
reconvenção;
D) Deverá ser proposta na própria contestação, sendo
vedada a sua apresentação de forma independente,
isto é, sem que haja a apresentação da contestação.
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32) Acerca da produção antecipada de provas, é correto
afirmar, EXCETO:

35) No que diz respeito à confissão, é INCORRETO
afirmar:

A) É admitida nos casos em que haja fundado receio de
que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a
verificação de certos fatos na pendência da ação;
B) É da competência do juízo do foro onde a prova deva
ser produzida ou do foro de domicílio do réu;
C) Previne a competência do juízo para a ação que
venha a ser proposta;

A) A confissão judicial pode ser espontânea ou
provocada;
B) Não vale como confissão a admissão, em juízo, de
fatos relativos a direitos indisponíveis;
C) A confissão será eficaz ainda que feita por que não
for capaz de dispor do direito a que se referem os
fatos confessados;
D) A confissão provocada constará do termo de
depoimento pessoal.

D) É admitida nos casos em que o prévio conhecimento
dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de
ação.
33) Sobre a prova pericial, é INCORRETO afirmar:
A) Incumbe às partes, dentro do prazo de 15 (quinze)
dias contados da intimação do despacho de
nomeação do perito, arguir o impedimento ou a
suspeição do perito, se for o caso;
B) Incumbe às partes, dentro do prazo de 15 (quinze)
dias contados da intimação do despacho de
nomeação do perito, indicar assistente técnico a
apresentar quesitos;
C) Uma vez apresentada a proposta de honorários, por
parte do perito, as partes serão intimadas para,
querendo, manifestar-se no prazo comum de 15
(quinze) dias, após o que o juízo arbitrará o valor;
D) Uma vez apresentado o laudo pericial por parte do
perito, as partes serão intimadas para, querendo,
manifestar-se sobre o laudo no prazo comum de 15
(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada
uma das partes, em igual prazo, apresentar seu
respectivo parecer.
34) No que diz respeito à modificação da competência, é
INCORRETO afirmar:
A) O registro ou a distribuição da petição inicial torna
prevento o juízo;
B) É vedado às partes a modificação da competência em
razão do valor e do território;
C) A reunião das ações propostas em separado far-se-á
no juízo prevento, onde serão decididas
simultaneamente;
D) Dar-se-á a continência entre 2 (duas) ou mais ações
quando houver identidade quanto às partes e à causa
de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo,
abrange o das demais.

CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL

36) Sobre a personalidade e a capacidade, marque a
alternativa CORRETA:
A) A existência da pessoa natural termina com a morte;
presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em
que a lei autoriza a abertura de sucessão provisória.
B) Se alguém, desaparecido em campanha ou feito
prisioneiro, não for encontrado até três anos após o
término da guerra, poderá ser declarada a morte
presumida, sem decretação de ausência.
C) Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma
ocasião, não se podendo averiguar se algum dos
comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão
simultaneamente mortos.
D) Cessará, para os menores, a incapacidade pelo
estabelecimento civil ou comercial, ou pela
existência de relação de emprego, desde que, em
função deles, o menor com quatorze anos completos
tenha economia própria.
37) Sobre a extinção das obrigações, marque a opção
FALSA:
A) A novação extingue os acessórios e garantias da
dívida, sempre que não houver estipulação em
contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor
ressalvar o penhor, a hipoteca ou a anticrese, se os
bens dados em garantia pertencerem a terceiro que
não foi parte na novação.
B) O devedor que, notificado, nada opõe à cessão que o
credor faz a terceiros dos seus direitos, não pode
opor ao cessionário a compensação, que antes da
cessão teria podido opor ao cedente. Se, porém, a
cessão lhe não tiver sido notificada, poderá opor ao
cessionário compensação do crédito que antes tinha
contra o cedente.
C) Se o pagamento consistir na tradição de um imóvel,
ou em prestações relativas a imóvel, far-se-á no lugar
onde situado o domicílio do credor da obrigação.
D) São nulas as convenções de pagamento em ouro ou
em moeda estrangeira, bem como para compensar a
diferença entre o valor desta e o da moeda nacional,
excetuados os casos previstos na legislação especial.
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38) A respeito dos contratos em geral, assinale a opção
VERDADEIRA:
A) O comodatário poderá recobrar do comodante as
despesas feitas com o uso e gozo da coisa
emprestada.
B) O mútuo é o empréstimo de coisas infungíveis. O
mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que
dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
C) Se o prestador de serviço for despedido sem justa
causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por
inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe
tocaria de então ao termo legal do contrato.
D) Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras
construções consideráveis, o empreiteiro de
materiais e execução responderá, durante o prazo
irredutível de três anos, pela solidez e segurança do
trabalho, assim em razão dos materiais, como do
solo.
39) Sobre o concurso de pessoas é INCORRETO afirmar:
A) Não se comunicam as circunstâncias e as condições
de caráter pessoal, salvo quando elementares do
crime.
B) O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio,
salvo disposição expressa em contrário, não são
puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser
tentado.
C) Se a participação for de menor importância, a pena
pode ser diminuída de um sexto a um terço.
D) Se algum dos concorrentes quis participar de crime
menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa
pena será aumentada até dois terços, na hipótese de
ter sido previsível o resultado mais grave.
40) Sobre a ação penal, marque a opção FALSA:
A) A representação será
oferecida a denúncia.

irretratável,

depois

de

B) No caso de morte do ofendido ou quando declarado
ausente por decisão judicial, o direito de oferecer
queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge,
ascendente, descendente ou irmão.
C) A renúncia ao exercício do direito de queixa, em
relação a um dos autores do crime, não se estenderá
a todos.
D) Concedido o perdão, mediante declaração expressa
nos autos, o querelado será intimado a dizer, dentro
de três dias, se o aceita, devendo, ao mesmo tempo,
ser cientificado de que o seu silêncio importará
aceitação.

CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL
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