PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
Concurso Público Nº 01/2018
Edital 10/2018
PROVA OBJETIVA

PROCURADOR JURÍDICO

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.
Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a FOLHA
DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.
Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.
A duração da prova é de 3 horas.
Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio depois de decorrida 1
hora do início da prova.
Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.
Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato:

RG:

25-11-2018

Cargo: Procurador Jurídico

LÍNGUA PORTUGUESA
Instrução: Leia o texto seguinte e responda às que stões de 01 a 05.
O filósofo Stanley Cavell, um dos principais autores a pensar a relação entre Filosofia e cinema, d efende que o cinema clássico norte-americano não
somente cria o cotidiano daquele país, mas também
propõe uma forma de arte democrática que desafia e
pede a reconfiguração da Filosofia co mo um todo, já
que os dilemas “representacionistas” ganham uma
nova potência a partir dos mundos projetados na
grande tela. Para Cavell, o cinema clássico de Ho llywood ao “criar o cotidiano” também redescreve e
problematiza a linha turva de demarcação entr e o
público e privado. Mas que forma de vida se vincula
com quem tem a televisão como fonte de “cotidiano”?
Não pretendo nem seria possível resumir a complex idade do diálogo de Cavell com o cinema, contudo é
pertinente destacar certos aspectos que são útei s
para minha investigação acerca de como esse filósofo
problematiza a televisão: (1) a valorização das rel ações do casal no melodrama como analogia de rel ações humanas e políticas mais amplas; (2) os dilemas
modernos sobre ceticismo e reconhecimento como
parte do cotidiano apresentado nas telas do cinema;
e (3) a possibilidade de contribuição do cinema para
o autoaperfeiçoamento, ou melhor, a autocriação pe rfeccionista. Depois dessa aproximação sumária da
perspectiva de Cavell sobre o cinema, vou contrastá la com a forma como ele avalia a televisão. A seguir,
busco questionar e atualizar o juízo de Cavell sobre a
televisão, dialogando com David Foster Wallace, que
descreve transformações como a generalização da
ironia pós-moderna e o jogo de autorreferência da
narrativa televisiva atual.
(LOPES, Marcos Carvalho. O jogo de linguagem da televisão:
Cavell e Foster Wallace. Filosofia: ciência & Vida, Ano X, Nº
141, p. 16).

01. Sobre o texto, é correto afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

o cinema clássico norte-americano apenas
cria o cotidiano daquele país.
a linha de demarcação entre o público e o
privado reescrita pelo cinema clássico de
Hollywood é clara e objetiva.
o autor resume todo o diálogo de Cavell com
o cinema em três tópicos.
o autor propõe um diálogo de Cavell com David Foster Wallace.

02. O termo “representacionista” encontra -se entre
aspas no texto, pois
(A)
(B)
(C)

trata-se de um termo de língua estrangeira.
é um neologismo.
o autor quis enfatizar o conceito.
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(D)

é uma metáfora.

03. Assinale a alternativa que apresenta uma melhor
síntese da filosofia de Cavell, apresentada pelo
texto.
(A)
(B)
(C)
(D)

Procura demonstrar a importância dos filmes
dentro da experiência norte americana.
Procura demonstrar a supremacia do cinema
hollywoodiano.
Procura demonstrar a inferioridade do cinema
clássico norte-americano.
Procura demonstrar que apenas o cinema
norte-americano é democrático.

04. Em “Depois dessa aproximação sumária da perspectiva de Cavell sobre o cinema, vou contrastá la com a forma como ele avalia a televisão”, o
termo em destaque pode ser substituído, sem pr ejuízo de sentido, por
(A)
(B)
(C)
(D)

“prolixa”.
“breve”.
“despretensiosa”.
“integral”.

05. Ainda em relação ao trecho citado na questão
anterior, o pronome “la”, em “contrastá -la”, tem
como referente textual
(A)
(B)
(C)
(D)

sumária.
aproximação.
perspectiva.
forma.

Instrução: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 06 a 10.
Para efeito de estudo, identifica -se a origem do
constitucionalismo com a Constituição dos Estados
Unidos, de 1787, e a Constituição da França, em
1791. Ambas são Constituições escritas e rígidas,
inspiradas nos ideais de racionalidade do iluminismo
do século XVIII e, sobretudo, na valorização da libe rdade formal (laissez faire) e do individualismo, marcas nucleares do Liberalismo, corrente de pensame nto hegemônica nos campos político, jurídico e
econômico dos séculos XVIII, XIX, e primeiro quartel
do século XX.
O conteúdo dessas primeiras Constituições escr itas e rígidas, de orientação liberal, resumia -se ao
estabelecimento de regras acerca da organização do
Estado, do exercício e transmissão do poder e à lim itação do poder do Estado, assegurada pela enumeração de direitos e garantias fundamentais do indiv íduo.
A expressão Direito Constitucional – explicitando
que a organização estatal é, sobretudo, uma ordem
jurídica – nasce com o constitucionalismo. Em sua
origem, o Direito Constitucional refere-se, tão somente, à ordem jurídica fundamental do estado liberal.
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Portanto, o Direito Constitucional nasceu impregnado
dos valores do pensamento liberal.
Com o seu desenvolvimento, em um período s eguinte, o Direito Constitucional, aos poucos, foi se
desvinculando dos ideais puramente liberais. A Con stituição assume uma nova feição, de norma jurídica e
formal, protetora dos direitos humanos.

09. A expressão em destaque no texto, poderia ser
substituída, sem alteração de sentido, por

(PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constituci onal: descomplicado. 15 ed. Rio d e Janeiro: Forense, 2016. p.2).

10. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alte rnativa correta.

06. A partir das ideias contidas no texto, é correto
inferir que

I.

(A)
(B)

(C)
(D)

toda Constituição, seja ela antiga ou conte mporânea, é classificada como escrita e rígida.
as Constituições, de um modo geral, ainda
permanecem hoje no mesmo formato de suas
origens, ou seja, impregnadas dos valores l iberais apenas.
uma Constituição restringe-se às regras de
organização político-administravas do Estado.
direitos e garantias fundamentais do indiv íduo já eram objetos contemplados nas primeiras Constituições abordadas pelo autor.

07. Sobre a origem das Constituições, o autor afirma
que
(A)

(B)

(C)

(D)

é notória a ligação originária das Constitu ição com a Constituição norte-americana, não
havendo, em hipótese alguma, outra origem
possível.
a Constituição dos Estados Unidos afasta-se
demasiadamente da francesa, embora, a mbas sejam a base das Constituições vindo uras.
a valorização da liberdade formal e do indiv idualismo são características presentes tanto
na Constituição norte-americana quanto na
Constituição francesa.
embora os traços do liberalismo fossem vis íveis em ambas Constituições citadas, não
era possível perceber elementos do racion alismo em suas formações originais.

08. Apesar da expressão “laissez faire” não ser de
origem portuguesa, é possível inferir o significado
dela mediante o contexto em que foi empregada.
Assinale a alternativa que apresenta o sentido
textual dessa expressão.
(A)
(B)
(C)
(D)

Deixe fazer: o Estado não deve intervir no
funcionamento da Economia.
Livre-se: ninguém deve ser privado de sua l iberdade.
Faça-se a lei: um país deve criar leis que
protejam os direitos dos cidadãos.
Seja sábio: o Estado não pode manter-se
preso a dogmas religiosos.

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

“de tempos em tempos”.
“de súbito”.
“paulatinamente”.
“rapidamente”.

Em “transmissão do poder e à limitação do poder
do Estado” (segundo parágrafo), a palavra “limit ação” poderia ser substituída por “controle”, sem
incorrer em erro gramatical ou alteração de sentido.

II. No trecho “Em sua origem, o Direito Constituci onal refere-se” (terceiro parágrafo), o verbo “ref ere-se” pode ser alterado para “faz referência” sem
a necessidade de outras alterações no período.
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II estão corretas.
Apenas a afirmação I está correta.
Apenas a afirmação II está correta.
Ambas as afirmações estão incorretas.

11. Analise as alternativas que se seguem e assinale
aquela que apresenta uma figura de construção.
(A)
(B)
(C)
(D)

Meu coração tombou na vida tal qual uma e strela ferida pela flecha de um caçador.
A lua, os poetas sempre cantaram esse tema.
Se eu não estudar o suficiente, morrerei de
tristeza infinita.
O rato roeu a roupa do rei de Roma.

12. Assinale a alternativa que a palavra ou expressão
em destaque tem o mesmo senti do que a expressão, também destacada, em: “Os povos exigem
tanto dos seus validos, que estes em breve tempo se enfadam e os atraiçoam”.
(A)
(B)
(C)
(D)

“Se os homens não tivessem alguma coisa de
loucos, seriam incapazes de heroísmo”.
“Fez os exercícios conforme o professor determinou”.
“Ainda que perdoemos aos maus, a ordem
moral não lhes perdoa, e castiga”.
“Os vícios são tão feios que, ainda enfeitados, não podem inteiramente dissimilar a sua
fealdade”.

13. Em “O que nos sobra em glória de ousados e
venturosos navegantes, míngua-nos em fama de
enérgicos e previdentes colonizadores”, as loc uções adverbiais em destaque expressam a ci rcunstância de
(A)
(B)
(C)
(D)

referência.
conformidade.
assunto.
causa.
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Instrução: As questões 14 e 15 têm por base a variante culta da língua portuguesa. Para cada uma d elas, deve ser assinalada a alternativa correta, co nforme a temática proposta pelo enunciado.
14. Concordância verbal.
(A)
(B)
(C)
(D)

Quem foi os aprovados do último concurso?
Seu conselho, inevitavelmente, sempre foi o
caminho da sabedoria.
Doze horas são muito tempo para um coração desesperado.
São nessas horas que a gente precisa de
ajuda.

15. Regência nominal.
(A)
(B)
(C)
(D)

Emília se considera apta em realizar as tar efas mais difíceis.
Aquele homem não têm a menor capacidade
em resolver conflitos.
Temos muitas dúvidas acerca de como sol ucionar o mistério.
Às vezes, o amor equivale o momento de s olidão.

MATEMÁTICA
16. O tamanho de uma tela de celular é dado pela
medida diagonal dessa tela, conforme a represe ntação a seguir. Uma vez que cada polegada equivale a 2,54 cm, é correto afirmar que a tela do c elular apresentado tem, aproximadamente e em
polegadas,

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

3,9.
5.
10.
4,2.

17. Um investidor aplicará um quinto de seu capital
em fundos imobiliários, que rendem mensalmente
1,2% e 0,3 em títulos do tesouro direto, com a
rentabilidade de 1% a.m. Além disso, o valor re stante de R$ 1.400,00, será destinado a uma te rceira aplicação com rendimento de 2,5% ao mês.
Considerando-se apenas estes valores e que to-

dos os juros calculados são simples, após 5 m eses de aplicação, este investidor possuirá
(A)
(B)
(C)
(D)

R$
R$
R$
R$

3.520,30.
2.800,00.
3.050,60.
2.630,40.

18. Em um hospital, os enfermeiros A, B e C têm rot inas distintas de trabalho. Enquanto o enfermeiro
A folga a cada 5 dias, B e C descansam, respect ivamente, a cada 6 e 9 dias. Hoje os enfermeiros
trabalharam juntos. Logo, eles voltarão a se e ncontrar no hospital, seguindo a normalidade, após
(A)
(B)
(C)
(D)

30 dias.
60 dias.
90 dias.
120 dias.

19. Segundo levantamento realizado em setembro de
2018 pelo ICTQ – Instituto de Ciência Tecnologia
e Qualidade, a cada 10 brasileiros, 8 tomam r emédio sem prescrição médica. Considerando -se
que nessa pesquisa 1704 pessoas tomam rem édios sem prescrição médica, o número de entr evistados que não o fazem foi
(A)
(B)
(C)
(D)

menor que 300.
213.
maior que 2124.
426.

Instrução: O gráfico a seguir apresenta o número de
pontos alcançados pela turma do 3º Ano da profess ora Beatriz nas quatro avaliações, das seis aplicadas,
no decorre do ano. Analise os dados e responda às
questões 20 e 21.

20. Sabendo-se que na segunda avaliação a turm a
obteve 8 pontos a menos do que na primeira av aliação e que a média nas seis avaliações foi 26, é
correto afirmar que a quantidade de pontos na
primeira avaliação foi
(A)
(B)
(C)
(D)

14.
22.
20.
25.
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21. Comparando-se a primeira avaliação com a última, pode-se afirmar que a turma teve uma melhora no rendimento aproximada de
(A)
(B)
(C)
(D)

59%.
50%.
75%.
40%.

22. Assinale a alternativa que apresenta o produto
das raízes possíveis da equação: x 2 - 8x + 7 = 0.
(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)

12.
21.
7.
10.

(D)

23. Hildo possui um molde circular com diâmetro de
25 cm e, para um certo trabalho, o artesão pretende reduzi-lo proporcionalmente em 8%. Assim,
a área aproximada do novo molde obtido por Hildo
será de
(A)
(B)
(C)
(D)

307
415
512
348

cm 2 .
cm 2 .
cm 2 .
cm 2 .

Instrução: Um restaurante registrou durante uma s emana a quantidade de produtos A e B utilizado s no
preparo das refeições, bem como os valores de custo
para aqueles produtos, conforme a tabela a seguir.
Considerando-se que os preços unitários permanec eram sem alterações ao longo da semana, responda às
questões 24 e 25.
Dias
Terça-feira
Quinta-feira
Sábado

Produto A
3
12
9

Produto B
5
4
15

Total
R$ 47,60
R$ 121,60

24. No sábado, o total gasto nos produtos A e B, foi
de
(A)
(B)
(C)
(D)

RS 88,70.
R$ 142,80.
R$ 204,63.
R$ 183,15.

25. Nestes três dias, a razão entre o total das desp esas e a quantidade de produtos utilizados foi
(A)
(B)
(C)
(D)

futuro Estado. Apesar de apelos por parte de líd eres árabes e europeus, e de advertências que a
decisão poderia desencadear uma onda de prote stos e violência, Trump resolve adotar uma nova
abordagem sobre o tema, considerando que me smo com a postura anterior dos EUA, a paz na r egião até hoje não foi atingida” (Fonte:
g1.globo.com). Mesmo diante de diversas críticas,
em maio de 2018, o presidente dos Estados Un idos decidiu

12.
8,2.
5,9.
6,5.

CONHECIMENTOS GERAIS
26. “Israel considera Jerusalém sua capital eterna e
indivisível. Mas os palestinos reivindicam parte da
cidade (Jerusalém Oriental) como capital de seu

declarar guerra ao Estado palestino.
intensificar a guerra contra o terror.
transferir a embaixada americana para Jer usalém.
retirar oficialmente o apoio militar de Israel .

27. Pela primeira vez na história desde a Revolução
Cubana, esta ilha tem um presidente civil, sem
histórico militar ou participação na revolução de
1959 e foi eleito com 99,83% dos votos na A ssembleia Nacional de 19 de abril deste ano . O
texto refere-se a
(A)
(B)
(C)
(D)

Miguel Díaz-Canel.
Fidel Castro.
Raúl Castro.
Osvaldo Dorticós Torrado.

28. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) divulgou em 25 de julho de 2018 dados e statísticos atuais sobre a população brasileira e
projeções para os anos seguintes. Segundo o Instituto,
(A)
(B)
(C)
(D)

o Brasil atingiu a marca de 250 milhões de
habitantes em 2018.
a expectativa de vida do brasileiro alcançou
a maior média da história.
uma das tendências que mais chamou a
atenção é a aceleração do crescimento pop ulacional.
a população brasileira crescerá pelos próx imos 29 anos, até 2047, quando deverá ati ngir 300 milhões.

29. “O governo dos EUA separou mais de 2,3 mil cr ianças de suas famílias entre o fim de abril e o
início de maio, segundo o Departamento de Seg urança Nacional americano. O número de famílias
que foram divididas em junho ainda não foi divu lgado. Há pelo menos 49 crianças brasileiras entre
elas, segundo o Ministério de Relações Exteri ores” (Fonte: www.bbc.com). Sobre a política do
governo Trump em relação aos imigrantes ilegais,
conhecida como “tolerância zero”, assinale a a lternativa correta.
(A)

Embora venha sendo criticado mundialmente,
o presidente americano tem forte apoio de
seu povo e membros de partido.
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(B)

(C)

(D)

Mesmo sob forte pressão, Trump não mudou
a postura e afirmou recentemente que manterá a política de separação das crianças e
seus familiares.
A lei que fundamenta a ação de Trump está
em vigor há mais de 60 anos, mas a escolha
de iniciar ou não um processo criminal contra
os imigrantes pelo ato infracionário de entrar
ilegalmente no país depende de cada gove rno.
A lei de separação das famílias foi criada no
governo anterior, porém só colocada em pr ática na gestão do atual presidente dos Est ados Unidos.

30. “O Brasil teve 62 mortes e 1659 casos confirm ados de dengue em 2018, diz boletim do Ministério
da Saúde. Das infecções confirmadas, 136 casos
foram considerados graves e 1523 com sinais de
alarme” (Fonte: g1.globo.com). Sobre o tema, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

Chikungunya, zika e dengue são nomes dif erentes para a mesma doença, sem nenhuma
variação.
Em 2018, o maior índice de óbitos causados
pelo vírus da zika foi de adultos.
Até 9 de junho de 2018, a região que regi strou o maior número de casos prováveis de
Chikungunya foi a região sul do Brasil.
O combate ao mosquito aedes aegypit deve
ser realizado mesmo no período de estiagem,
pois as larvas são resistentes e eclodem no
período chuvoso, proporcionando o aumento
do número de casos.
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observará a proporção do número de habita ntes existentes no município.
32. De acordo com a Constituição Federal Brasileira
de 1988, e entendimento sumular do E. Supremo
Tribunal Federal assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)
(D)

33. Sobre o processo legislativo, assinale a alternat iva correta.
(A)

(B)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. De acordo com a Constituição da República Fed erativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa
correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

a remuneração máxima dos parlamentares
municipais é fixada com base na remuner ação recebida pelos deputados estaduais e
observará a proporção do número de eleit ores existentes no município.
a remuneração máxima dos parlamentares
municipais é fixada com base na remuner ação recebida pelos deputados federais e o bservará a proporção do número de habitantes
existentes no município.
a remuneração máxima dos parlamentares
municipais é fixada com base na remuneração recebida pelos Ministros do Supremo
Tribunal Federal e observará a proporção do
número de eleitores existentes no município.
a remuneração máxima dos parlamentares
municipais é fixada com base na remuner ação recebida pelos deputados estaduai s e

a competência para julgamento do Prefeito e
do Vice-Prefeito Municipal nos delitos c omuns é sempre do Tribunal de Justiça do Estado.
A competência do Tribunal de Justiça para
julgar Prefeitos restringe-se aos crimes de
competência da justiça comum estadual; nos
demais casos, a competência orig inária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau.
a competência para julgamento do Prefeito
Municipal nos delitos comuns é sempre do
Tribunal de Justiça do Estado.
a competência para julgamento do Prefeito
Municipal nos delitos comuns é sempre do
Tribunal de Justiça do Estado, sendo que no
Estado de São Paulo há Câmara Especial p ara tais julgamentos.

(C)

(D)

a Constituição Federal assegura iniciativa
popular de projetos de lei de interesse esp ecífico do Município, da cidade ou de bairros,
através de manifestação de, pelo menos, ci nco por cento do eleitorado.
a Constituição Federal de 1988 embora não
tenha tratado especificamente das leis de
iniciativa popular municipais, pelo princípio
da simetria, próprio dos estados federativos,
implicitamente permite que se utilize das r egras previstas para as leis federais de inici ativa popular para sua elaboração.
a Constituição Federal assegura iniciativa
popular de projetos de lei de interesse esp ecífico do Município, da cidade ou de bairros,
através de manifestação de, pelo menos, um
por cento do eleitorado.
a Constituição Federal assegura iniciativa
popular de projetos de lei de interesse esp ecífico do Município, da cidade ou de bairros,
através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado, dividido em pelo
menos cinco bairros, distritos ou regiões.

34. Quanto ao controle de constitucionalidade, ass inale a alternativa correta.
(A)

no caso do controle concentrado de constit ucionalidade em face às Constituições Estaduais, os Tribunais de Justiça são os órgãos
máximos e soberanos, não havendo possib ilidade de recurso à instância superior.
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(B)

(C)

(D)
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Cabe à Lei Complementar Federal estabel ecer a representação de inconstitucionalidade
de leis e atos normativos estaduai s ou municipais em face da Constituição Estadual,
sendo vedada a legitimação exclusiva a um
único órgão.
Cabe aos Estados a instituição de represe ntação de inconstitucionalidade de leis ou atos
normativos estaduais ou municipais em face
da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único ó rgão.
Cabe aos Estados a instituição de represe ntação de inconstitucionalidade de leis ou atos
normativos municipais em face da Constitu ição Estadual, eis que a legislação estadual
se encontra sujeita apenas às ações diretas
de inconstitucionalidade federais.

(B)

(C)

(D)

35. A respeito dos princípios constitucionais da adm inistração pública, considerando o entendimento
das Cortes Superiores, analise os itens a seguir
e, após, assinale a alternativa correta.
I.

Não cabe recurso extraordinário por contrariedade
ao princípio constitucional da legalidade, quando
a sua verificação pressuponha rever a interpret ação dada a normas infraconstitucionais pela dec isão recorrida.

II. A administração pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornem ilegais,
porque deles não se originam direitos, ou revogá los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos e ressalvada,
em todos os casos, a apreciação judicial.
III. de acordo com o entendimento tomado pelo E.
STF em sede de controle concentrado de const itucionalidade, não infringe o princípio da transp arência e publicidade decisão do presidente da
Câmara dos Deputados que estende critério de
votação secreta, por analogia, à e leição para a
Comissão Especial de impeachment.
(A)
(B)
(C)
(D)

Se apenas as afirmações dos itens I e II f orem corretas.
Se apenas as afirmações dos itens II e III f orem corretas.
Se apenas as afirmações dos itens I e III f orem corretas.
Se todas as afirmações são corretas.

36. Quanto aos servidores públicos, assinale a alte rnativa correta.
(A)

de acordo com o entendimento consolidado
pelo E. STF, o servidor público investido no
mandato de Prefeito, será afastado do cargo,
emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, não sendo a mesma regra aplicada ao cargo de vice-prefeito,

para o qual, havendo compatibilidade de h orários é possível a cumulação dos cargos.
de acordo com texto expresso da Constitu ição Federal, o servidor público investido no
mandato de Prefeito ou Vice-Prefeito, será
afastado do cargo, emprego ou função, se ndo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
de acordo com a Constituição Federal, o se rvidor público investido no mandato de Prefe ito, será afastado do cargo, emprego ou fu nção, sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração e, de acordo com o entend imento consolidado do E. STF aplicam-se por
analogia estas mesmas regras aos servidor es
públicos investidos no mandato de viceprefeito.
de acordo com a Constituição Federal, o se rvidor público eleito para o cargo de Prefeito
ou Vice-Prefeito, será afastado automatic amente de seu cargo de origem, devendo receber a partir de então os subsídios próprios
do cargo para o qual foi eleito.

37. Quanto às formas de licitação previstas na Lei n.
8.666/93, e 10.520/2002 julgue os itens a seguir e
após assinale a alternativa correta.
I.

É vedada a utilização da modalidade "convite" ou
"tomada de preços", conforme o caso, para parc elas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para
obras e serviços da mesma natureza e no mesmo
local que possam ser realizadas conjunta e co ncomitantemente, sempre que o somatório de seus
valores caracterizar o caso de "tomada de preços"
ou "concorrência", respectivamente, nos termos
deste artigo, exceto para as parcelas de naturez a
específica que possam ser executadas por pess oas ou empresas de especialidade diversa daquela
do executor da obra ou serviço.

II. Na compra de bens de natureza divisível e desde
que não haja prejuízo para o conjunto ou compl exo, é permitida a cotação de quantidade inferior à
demandada na licitação, com vistas a ampliação
da competitividade, podendo o edital fixar quant itativo mínimo para preservar a economia de esc ala.
III. Além da aquisição de bens e serviços comuns, o
pregão previsto na Lei n. 10.520/2002 pode rá ser
realizado o pregão por meio da utilização de r ecursos de tecnologia da informação, nos termos
de regulamentação específica.
(A)
(B)
(C)
(D)

Se
Se
Se
Se

apenas os itens I e II são corretos.
apenas os itens II e III são corretos.
apenas os itens I e III são corretos.
todos os itens são corretos.

38. Quanto aos defeitos do negócio jurídico, analise
os itens e após assinale a alternativa incorreta.
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(A)

(B)

(C)

(D)

O dolo acidental só obriga à satisfação das
perdas e danos, e é acidental quando, a seu
despeito, o negócio seria realizado, embora
por outro modo.
A coação, para viciar a declaração da vont ade, há de ser tal que incuta ao paciente fu ndado temor de dano iminente e considerável
à sua pessoa, à sua família, ou aos seus
bens.
O dolo do representante legal de uma das
partes obriga o representado a responder s olidariamente com ele por perdas e danos, p orém, se o dolo for do representante conve ncional, o representado responderá civilmente
até a importância do proveito que teve.
Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar -se,
ou a pessoa de sua família, de grave dano
conhecido pela outra parte, assume obrig ação excessivamente onerosa.

Fema – Edital Nº 10/2018 – Assis/SP

41. Sobre a Lei n. 6.766/79 e atualizações, que di spõe sobre parcelamento do solo urbano, assinale
a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

39. Analise as proposições a seguir e após assinale a
alternativa correta.
I.

A renúncia da prescrição pode ser expressa ou
tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de
terceiro, depois que a prescrição se consumar.

II. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau
de jurisdição, pela parte a quem aproveita.
III. Os relativamente incapazes e as pessoas juríd icas não têm ação contra os seus assistentes ou
representantes legais, que derem causa à prescr ição, ou não a alegarem oportunamente.
(A)
(B)
(C)
(D)

Se
Se
Se
Se

(D)

42. Quanto ao tempo dos atos processuais civis, assinale a alternativa correta.
(A)

apenas os itens I e II são corretos.
apenas os itens II e III são corretos.
apenas os itens I e III são corretos.
todos os itens são corretos.

(B)

40. Sobre as provas previstas no Código Civil, assin ale a alternativa incorreta.
(A)
(B)
(C)

(D)

Não tem eficácia a confissão se provém de
quem não é capaz de dispor do direito a que
se referem os fatos confessados.
A confissão é irrevogável, mas pode ser an ulada se decorreu de erro de fato ou de co ação.
Terão a mesma força probante os traslados e
as certidões, extraídos por tabelião ou oficial
de registro, de instrumentos ou documentos
lançados em suas notas.
O instrumento particular, feito e assinado, ou
somente assinado por quem esteja na livre
disposição e administração de seus bens,
prova as obrigações convencionais desde
que o valor não exceda trinta salários mín imos.

Nos termos da Lei n. 6.766/79, a infraestrut ura básica dos parcelamentos situados nas
zonas habitacionais declaradas por lei como
de interesse social (ZHIS) consistirá, no m ínimo, de vias de circulação, rede para o
abastecimento de água potável e soluções
para o esgotamento sanitário e para a ene rgia elétrica domiciliar.
A legislação municipal definirá, para cada
zona em que se divida o território do Munic ípio, os usos permitidos e os índices urbaní sticos de parcelamento e ocupação do solo,
que incluirão, obrigatoriamente, as áreas m ínimas e máximas de lotes e os coeficientes
máximos de aproveitamento.
De acordo com a Lei n. 6.766/79 somente s erá admitido o parcelamento do solo para fins
urbanos em zonas urbanas, de expansão u rbana ou de urbanização específica, assim
definidas exclusivamente pelo plano diretor.
Quanto a área mínima a Lei n.6.766/79 determina que os lotes deverão ter pelo menos
125m² (cento e vinte e cinco metros quadr ados) e frente mínima de 6 (seis) metros.

(C)

(D)

Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas, t odavia, serão concluídos após as 20 (vinte)
horas os atos iniciados antes, quando o ad iamento prejudicar a diligência ou causar gr ave dano.
as citações, intimações e penhoras poderã o
realizar-se no período de férias forenses, o nde as houver, e nos feriados ou dias úteis f ora do horário das 06h00 às 20h00 quando
houver autorização judicial neste sentido.
a prática de ato processual, seja eletrônico,
seja em processo físico deve ocorrer dentro
do período de funcionamento do fórum ou tr ibunal.
para a prática dos atos processuais deverá
ser considerado horário de Brasília, indepe ndentemente do vigente no juízo perante o
qual o ato deve ser praticado.

43. Quanto ao procedimento de tutela an tecipada
requerida em caráter antecedente, julgue os itens
e após assinale a alternativa correta.
I.

Concedida a tutela antecipada em caráter antec edente o autor deverá aditar a petição inicial, com
a complementação de sua argumentação, a junt ada de novos documentos e a confirmação do pe-
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dido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em o utro prazo maior que o juiz fixar .
II. Concedida a tutela antecipada requerida em car áter antecedente e não procedido o aditamento da
inicial no prazo de 15 (quinze) dias o processo será extinto sem análise de mérito, ficando a parte
autora impossibilitada de repetir o mesmo pedido
liminar, salvo se demonstrar mudança nas ci rcunstâncias de fato.
III. A tutela antecipada, concedida em caráter ant ecedente, torna-se estável se da decisão que a
conceder não for interposto o respectivo recurso,
o processo será extinto, sendo que qualquer das
partes poderá demandar a outra com o intuito de
rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada
estabilizada desde que o faça no prazo de 2
(dois) anos, contados da ciência da decisão que
extinguiu o processo.
(A)
(B)
(C)
(D)

Se
Se
Se
Se

apenas os itens I e II são corretos.
apenas os itens II e III são corretos.
apenas os itens I e III são corretos.
todos os itens são corretos.
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(C)

(D)

46. Sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale
a alternativa correta.
(A)

(B)

44. Sobre as nulidades previstas no Código de Processo Civil, assinale a alternativa incorreta.
(A)
(B)

(C)

(D)

Quando a lei prescrever determinada forma,
o juiz considerará válido o ato se, realizado
de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
Quando a lei prescrever determinada forma
sob pena de nulidade, a decretação desta
não pode ser requerida pela parte que lhe
deu causa.
Anulado o ato, consideram-se de nenhum
efeito todos os subsequentes que dele d ependam, todavia, a nulidade de uma parte do
ato não prejudicará as outras que dela sejam
independentes.
A nulidade processual por ausência de inte rvenção do Ministério Público, independe de
prévia intimação do órgão ministerial para se
manifestar quanto a existência ou não de
prejuízo, sendo o mesmo presumido.

(C)

(D)

45. De acordo com a Lei n. 4.320/64, analise as afi rmações a seguir e assinale a alternativa incorreta.
(A)

(B)

Fundamentalmente e nos limites das possib ilidades financeiras a concessão de subve nções sociais visará a prestação de serviços
essenciais de assistência social, médica e
educacional, sempre que a suplementação de
recursos de origem privada aplicados a esses
objetivos, revelar-se mais econômica.
São também consideradas como subvenções
sociais as dotações destinadas a cobrir a d iferença entre os preços de mercado e os

preços de revenda, pelo Governo, de gêne ros
alimentícios ou outros materiais.
A cobertura dos déficits de manutenção das
empresas públicas, de natureza autárquica
ou não, far-se-á mediante subvenções econômicas expressamente incluídas nas desp esas correntes do orçamento da União, do E stado, do Município ou do Distrito Federal.
A Lei de Orçamento não consignará ajuda f inanceira, a qualquer título, a empresa de fins
lucrativos, salvo quando se tratar de subve nções cuja concessão tenha sido express amente autorizada em lei especial.

Se a dívida consolidada de um ente da Fed eração ultrapassar o respectivo limite ao final
de um quadrimestre, deverá ser a ele reco nduzida até o término dos três subsequentes,
reduzindo o excedente em pelo menos 25%
(vinte e cinco por cento) no primeiro.
em razão de o Plano Plurianual se estender
até o primeiro no de mandato do sucessor do
Chefe do Poder Executivo, é vedado ao sucedido, nos últimos dois quadrimestres do
seu mandato, contrair obrigação de despesa
que não possa ser cumprida integralmente
até o final do primeiro ano de mandato do
sucessor, ou que tenha parcelas a serem p agas posteriores a esta data sem que haja s uficiente disponibilidade de caixa para este
efeito.
Os entes poderão conceder garantia apenas
nas operações de crédito internas, sendo que
esta estará condicionada ao oferecimento de
contragarantia, em valor igual ou superior ao
da garantia a ser concedida
Constituem operações de antecipação de
crédito autorizadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal recebimento antecipado de val ores de empresa em que o Poder Público d etenha, direta ou indiretamente, a maioria do
capital social com direito a voto, salvo lucros
e dividendos e a captação de recursos a tít ulo de antecipação de receita de tributo ou
contribuição cujo fato gerador ainda não t enha ocorrido.

47. Quanto ao lançamento tributário, assinale a alte rnativa correta.
(A)

O lançamento é efetuado com base na decl aração do sujeito passivo ou de terceiro,
quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa
informações sobre matéria de fato, indispe nsáveis à sua efetivação, neste caso, a retif icação da declaração por iniciativa do próprio
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(B)

(C)

(D)

declarante, em qualquer caso, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
quando a declaração não seja prestada, por
quem de direito, no prazo e na forma da l egislação tributária, o lançamento se realizará
de ofício.
no lançamento por homologação, o sujeito
passivo antecipa o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, ficando
o mesmo sob condição suspensiva de hom ologação posterior.
Quando o cálculo do tributo tenha por base,
ou tome em consideração, o valor ou o preço
de bens que constem de tabelas oficiais, o
contribuinte, arbitrará o valor da base de cá lculo e antecipará o pagamento do tributo,
aguardando a homologação posterior da autoridade fiscal.

48. Em conformidade com a Consolidação das Leis do
Trabalho e diplomas que a atualizaram, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)
(C)

(D)

para ser considerada como contrato de trab alho em regime de jornada parcial, o empregado não pode estar sujeito a carga horária
semanal superior a vinte e cinco horas.
Considera-se trabalho em regime de tempo
parcial apenas aquele cuja duração não exceda a trinta horas semanais.
Considera-se trabalho em regime de tempo
parcial aquele cuja duração não exceda a
trinta horas semanais, sem a possibilidade de
horas suplementares semanais, ou, ainda,
aquele cuja duração não exceda a vinte e
seis horas semanais, com a possibilidade de
acréscimo de até seis horas suplementares
semanais.
Considera-se trabalho em regime de tempo
parcial aquele cuja duração não exceda a
vinte e seis horas semanais, sem a possibil idade de horas suplementares semanais.
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III. É lícito o regime de compensação de jornada e stabelecido por acordo individual, tácito ou escrito,
para a compensação no mesmo mês.
(A)
(B)
(C)
(D)

Se
Se
Se
Se

apenas os itens I e II são corretos.
apenas os itens II e III são corretos.
apenas os itens I e III são corretos.
todos os itens são corretos.

50. Em recente decisão tomada aos 30/08/2018, o E.
Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso E xtraordinário – RE 958252, com repercussão geral
reconhecida, aludido Tribunal aprovou a seguinte
tese:
(A)

(B)

(C)

(D)

É licita a terceirização ou qualquer outra fo rma de divisão do trabalho entre pessoas jur ídicas distintas, independentemente do objeto
social das empresas envolvidas, mantida a
responsabilidade subsidiária da empresa
contratante.
É ilícita a terceirização ou qualquer outra
forma de divisão do trabalho entre pessoas
jurídicas distintas, independentemente do o bjeto social das empresas envolvidas, mantida
a responsabilidade subsidiária da empresa
contratante.
É licita, apenas a partir da vigência da Lei n.
13.467/2017 a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pess oas jurídicas distintas, independentemente do
objeto social das empresas envolvidas, ma ntida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
É licita a terceirização ou qualquer outra fo rma de divisão do trabalho entre pessoas jur ídicas distintas, desde que as atividades te rceirizadas sejam atividades início ou meio,
sendo proibidas nas atividades fins.

49. Quanto à jornada de trabalho prevista na Consol idação das Leis do Trabalho, julgue os itens e
após assinale a alternativa correta.
I.

É facultado às partes, mediante acordo individual
escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de
trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze
horas seguidas por trinta e seis horas ininterru ptas de descanso, observados sempre os intervalos
para repouso e alimentação, os quais não poderão ser substituídos por pecúnia .

II. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e
o banco de horas.
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