ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS-MA

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2017

=

CRESCER CONSULTORIAS

Cargo: Advogado
INSTRUÇÕES:
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
b)

Este Caderno de questões.
Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

02- 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.
03- 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.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, réguas,
esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do
início da prova.
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta)
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas,
no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso.
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas
dependências da escola.
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 08 de maio de 2017 até às 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
4 (quatro) horas

Data da Prova:
07 de maio de 2017
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15
Corpos emancipados, mentes subjugadas
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A indústria cultural, tão bem dissecada pela Escola de Frankfurt, retarda a emancipação humana ao
introduzir a sujeição da mente no momento em que a humanidade se livrava da sujeição do corpo. É longa a
história da sujeição do corpo, a começar pela escravidão que durou séculos, inclusive no Brasil, onde foi
considerada legal e legítima por mais de 358 anos.
Não apenas escravos tiveram seus corpos sujeitados. Também mulheres. Faz menos de um século
que elas iniciaram o processo de apropriação do próprio corpo. A dominação sofrida pelo corpo feminino era
endógena e exógena. Endógena porque a mulher não tinha nenhum controle sobre o seu organismo, encarado
como mera máquina reprodutiva e, com frequência, demonizado. Exógena pelas tantas discriminações
sofridas, da proibição de votar à castração do clitóris, da obrigação de encobrir o rosto em países
muçulmanos à exibição pública de sua nudez como isca publicitária nos países capitalistas de tradição cristã.
No momento em que o corpo humano alcançava sua emancipação, a indústria cultural introduziu a
sujeição da mente. A multimídia é como um polvo cujos tentáculos nos prendem por todos os lados. Tente
pensar diferente da monocultura que nos é imposta via programas de entretenimento! Se a sua filha de 20
anos disser que permanece virgem, isso soará como ridículo anacronismo; se aparecer no Big Brother
transando via satélite para o onanismo visual de milhões de telespectadores, isso faz parte do show.
O processo de sujeição da mente utiliza como chibatas o prosaico, o efêmero, o virtual, o fugidio. E
detona progressivamente os antigos valores universais. Ética? Ora, não deixe escapar as chances de ter
sucesso e ficar rico, desde que sua imagem não fique mal na foto... Agora, tudo é descartável, inclusive os
valores. E todos somos impelidos à reciclagem perpétua - na profissão, na identidade, nos relacionamentos.
Nossos pais aposentavam-se num único emprego. Hoje, coitado do profissional que, ao oferecer-se
a uma vaga, não apresentar no currículo a prova de que já trabalhou em pelo menos três ou quatro empresas
do ramo! Eis a civilização intransitiva, desistorizada, convencida de que nela se esgota a evolução do ser
humano e da sociedade. Resta apenas dilatar a expansão do mercado.
A tecnologia multimídia sujeita-nos sem que tenhamos consciência dessa escravidão virtual. Pelo
contrário, oferece-nos a impressão de que somos “imperadores de poltrona”, na expressão cunhada por
Robert Stam. Temos tanto “poder” que, monitor à mão, pulamos velozmente de um canal de TV a outro,
configurando a nossa própria programação. Já não estamos propensos a suportar discursos racionais e
duradouros. Pauta-nos a vertiginosa velocidade tecnológica, que nos mantém atrelados às conveniências do
mercado.
Nossa boia de salvação reside, felizmente, na observação de Jean Baudrillard, de que o excesso de
qualquer coisa gera sempre o seu contrário. É o caso da obesidade. O alimento é imprescindível à vida, mas
em excesso afeta o sistema cardiovascular e produz outros defeitos colaterais.
Há tanta informação que preferimos não mais prestar atenção nelas. A comunicação torna-se
incomunicação. Ou comunicassão, pois cassa-nos a palavra, tornando-nos meros receptores da avassaladora
máquina publicitária.
Essa sujeição da mente vem no bojo da crise da modernidade que, desmistificada pela barbárie duas guerras mundiais, a incapacidade de o capitalismo distribuir riquezas, o fracasso do socialismo
soviético etc. -, passa a rejeitar todos os “ismos”. Os espaços da expressão da cidadania, como a política e o
Estado, caem em descrédito.
Tudo e todos prestam culto a um único soberano: o mercado. É ele a Casa Grande que nos mantém
na senzala do consumo compulsivo, do hedonismo desenfreado, da dessolidariedade e do egoísmo.
Felizmente iniciativas como o Fórum Social Mundial rompem o monolitismo cultural e abrem
espaço à consciência crítica e novas práticas emancipatórias.

BETTO
Frei.
Corpos
emancipados,
mentes
http://www.correiocidadania.com.br/antigo/ed437/betto.htm

CARGO: ADVOGADO

subjugadas.

Correio

da

Cidadania.
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01) Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com
F, as falsas.
O texto evidencia
I. (
) o processo emancipatório do corpo humano
através dos séculos.
II. ( ) a tecnologia multimídia como escravizadora da
mente humana.
III. (
) a absoluta supremacia do mercado
no
mundo contemporâneo.
IV. ( ) o excesso de informação, na atualidade, gerando
desinformação.
V. (
) a escassez de iniciativas voltadas para a
libertação da mente humana.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima
para baixo, é a
A)
B)
C)
D)

I=V; II=V, III=F, IV=F, V=V
I=F, II=V, III=V, IV=V, V=F
I=V, II=F, III=F, IV=V, V=F
I=V, II=V, III=V, IV=V, V=V

02) Constitui uma informação com respaldo no texto a
explicitada na alternativa
A) A mulher retardou o processo de apropriação do
próprio corpo por influência da Escola de Frankfurt.
B) O atraso emancipatório da mente humana é fruto da
ação da multimídia no inconsciente do homem.
C) A escravidão é um exemplo de desapropriação do
corpo humano totalmente isento da ação cultural.
D) O homem, a cada dia, procura libertar-se da
influência midiática, buscando renovar-se sempre.
03) O autor do texto, através da frase "Ética? Ora, não
deixe escapar as chances de ter sucesso e ficar rico,
desde que sua imagem não fique mal na foto..."
(L.17/18),
A) cita um procedimento ético a despeito da
possibilidade de enriquecimento do homem.
B) defende a preservação da imagem a qualquer custo.
C) faz uma constatação em tom crítico-irônico.
D) estimula o resgate dos valores universais.

C) O verbo haver, em “Há tanta informação” (L.33), está
usado em sua forma impessoal e, nesse caso, só
admite a sua substituição por fazer, ficando
descartada, assim, sua relação semântica com o
verbo existir.
D) A oração introduzida pelo conectivo “porque” em
“porque a mulher não tinha nenhum controle sobre o
seu organismo” (L.7), tem valor causal.
05) No texto, o termo
A) "dissecada " (L.1) está usado em seu sentido literal.
B) "mais" (L.4) expressa a mesma ideia de "mais"
(L.33).
C) "chibatas" (L.16) conota domínio.
D) "boia" (L.30) sugere perigo.
06) Quanto à linguagem do texto, é CORRETO afirmar:
A) Apresenta-se articulada com os acontecimentos, mas
de forma invariavelmente linear.
B) É marcada pela objetividade, uma vez que inexiste a
participação do enunciador do discurso nos
acontecimentos.
C) Aparece mesclada com termos ressignificados, o que
confere ao contexto um matiz ora de cunho crítico,
ora apenas metafórico.
D) É puramente referencial, uma vez que o objetivo do
articulista é apenas informar sobre o papel da
tecnologia multimídia no mundo atual.
07) A análise do antepenúltimo parágrafo do texto
(L.36/39) permite afirmar que ele apresenta
A) o termo "da mente" complementando o sentido de
"sujeição".
B) a expressão "no bojo da crise da modernidade" como
complemento de "vem".
C) o conectivo "que" introduzindo uma oração com
valor explicativo.
D) o uso de travessões destacando uma oração
intercalada.

04) Sobre os recursos linguísticos do texto, pode-se
afirmar

08) Sobre a expressão transcrita está CORRETO o que se
afirma em

A) Os conectores “que” em “Faz menos de um século
que elas iniciaram o processo de apropriação do
próprio corpo.” (L.5/.6) e “que” em “Se a sua filha de
20 anos disser que permanece virgem” (L.13/14) são
iguais do ponto de vista morfológico.
B) A expressão “de que nela se esgota a evolução do ser
humano e da sociedade” (L.22/23), funciona como
agente da ação nominal.

A) “tão” (L.1) intensifica o adjetivo.
B) “a história da sujeição do corpo” (L.2/3) tem função
predicativa.

CARGO: ADVOGADO

C) “nenhum” (L.7) terá obrigatoriamente que sofrer
flexão de número na forma “nenhuns” caso a palavra
“controle” (L.7) seja colocada no plural.
D) “como” (L.10) exprime uma ideia de conformidade.
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09) Sobre os mecanismos linguísticos presentes no texto,
identifique com V as afirmativas verdadeiras e com
F, as falsas.
I. ( ) Ficam preservadas a coerência da argumentação
e a correção gramatical ao se fazer a substituição de
"onde foi considerada legal e legítima por mais de 358
anos." (L.3/4) por “onde se considerou legal e legítima
por mais de 358 anos”.
II. ( ) Mantém-se a relação significativa entre as frases
"Não apenas os escravo" tiveram seus corpos
sujeitados. Também mulheres." (L.5), se forem
transformadas em uma só, com a explicitação do
elemento de coesão textual... mas, subentendido no
contexto, contanto que sejam feitos os demais
ajustes.
III. ( ) Estabelece a mesma relação que o conectivo
"que", em "que nos mantém atrelados às
conveniências do mercado." (L.28/29), o "que", em
"que preferimos não mais prestar atenção nelas”
(L.33).
IV. ( ) Preserva-se a função sintática do termo "tanta
informação", em "Há tanta informação" (L.33), ao se
substituir o verbo HAVER por existir.
V. ( ) Estão no plural, concordando com o mesmo
sujeito, as formas verbais "rompem" e "abrem",
ambas na linha 42, embora se apresentem com
regências diferentes.
A alternativa que contém a sequência correta, de
cima para baixo, é a
A)
B)
C)
D)

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

10) No texto, a expressão “do ser humano” (L.22/23)
exerce a mesma função sintática que a expressão
A)
B)
C)
D)

“do clitóris,” (L.9).
“de tradição cristã” (L.10).
“de entretenimento” (L.13).
“de salvação” (L.30).

11) Expressa uma relação de causa e consequência a
frase
A) “Tente pensar diferente da monocultura que nos é
imposta via programas de entretenimento!”
(L.12/13).
B) “Se a sua filha de 20 anos disser que permanece
virgem, isso soará como ridículo anacronismo”
(L.13/14).
C) “Temos tanto “poder” que, monitor à mão, pulamos
velozmente de um canal de TV a outro” (L.26).
D) “Nossa boia de salvação reside, felizmente, na
observação de Jean Baudrillard, de que o excesso de
qualquer coisa gera sempre o seu contrário”
(L.30/31).
CARGO: ADVOGADO

12) Leia o trecho abaixo:
“Não apenas escravos tiveram seus corpos
sujeitados” (L.5).
Possui o mesmo valor morfossintático que o termo
em negrito na frase em destaque a forma pronominal
em destacada em
A) “cujos tentáculos nos prendem” (L.12).
B) “que nos é imposta” (L.13).
C) “A tecnologia multimídia sujeita-nos” (L.24).
D) “pois cassa-nos a palavra” (L.34).
13) Há correspondência modo-temporal entre a forma
verbal simples “introduziu” (L.11) e a composta
A) tivesse introduzido
B) tinha introduzido
C) teria introduzido
D) tem introduzido.
14) Leia o trecho abaixo:
“Resta apenas dilatar a expansão do mercado.”
(L.23)
No fragmento em destaque, a expressão em negrito
A) exerce função subjetiva.
B) modifica o sentido do nome.
C) completa o sentido do verbo.
D) completa o sentido do nome.
15) Leia o trecho abaixo:
“Há tanta informação que preferimos não mais
prestar atenção nelas ” (L.33).
A única variação estrutural correta para a expressão
destacada no período em evidência é
A) hão tantas informações.
B) existem tantas informações.
C) têm tantos trabalhos.
D) ocorre tantos trabalhos.
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INFORMÁTICA
16) Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de
“hardware”:

QUESTÕES DE 16 A 20
20) Atualmente existem alguns dispositivos externos
que são utilizados para armazenar dados e cópias de
segurança. Assinale a alternativa que não apresenta

A) Word.

um dispositivo externo de armazenamento:

B) Teclado.
C) Power Point.

A) Pen drive.

D) Chrome.

B) CD-ROM.
C) Cartões SD ou cartão de memória.

17) No computador o firewall é um dispositivo de:

D) Memória RAM.

A) Equilíbrio remoto.
B) Melhoramento.
C) Segurança.
D) Correção.
18) Trata-se de uma cópia de segurança:
A) Backup.
B) Proxy.
C) Intranet.
D) Firefox.
19) Complete a lacuna corretamente:
Um “__________” é um software espião de computador,
que tem como função observar e roubar informações
pessoais do usuário que utiliza este computador em
que o programa está instalado, passando essas
informações para uma fonte externa na internet, sem
que o usuário tenha consentido.
A) Spyware.
B) Spymove.
C) Skymove.
D) Skysware.

CARGO: ADVOGADO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Considere os itens sobre os direitos de
personalidade e assinale a alternativa CORRETA.
I. São intransmissíveis e irrenunciáveis e, em regra, não
sofrem limitação voluntária.
II. São personalíssimos e, portanto, intransmissíveis, ainda
que com efeitos patrimoniais de herança.
III. Admite-se a exposição da imagem da pessoa sem sua
autorização para a manutenção da ordem pública.
A) Itens I e II estão corretos, apenas.
B) Itens I e III estão corretos, apenas.
C) Itens II e III estão corretos, apenas.
D) Itens I, II e III estão corretos.
22) Em relação aos defeitos dos atos jurídicos, assinale o
item CORRETO:
A) Os negócios jurídicos nulos são cognoscíveis de
ofício e não podem ser supridos, nem mesmo pelo
Juiz.
B) O negócio jurídico praticado sob coação é nulo e não
se convalida com o decurso do tempo.
C) É anulável o negócio jurídico simulado, mas subsiste
o que se dissimulou se válido for na substância e na
forma.
D) Quando a anulabilidade do ato resultar da falta de
autorização de terceiro, mesmo que este a der
posteriormente, permanecerá inválido o ato.
23) Acerca das obrigações e contratos, assinale a
alternativa INCORRETA:

QUESTÕES DE 21 A 40
24) Considere os direitos e garantias fundamentais e
assinale a alternativa INCORRETA:
A) A teoria dos “limites dos limites” visa impedir a
violação do núcleo essencial dos direitos
fundamentais,
aplicando
o
princípio
da
proporcionalidade ao caso concreto.
B) Os direitos fundamentais não incidem diretamente
nas relações entre particulares. Assim, dentro de
uma sociedade empresária pode um dos sócios que
não esteja cumprindo suas atribuições ser retirado
da sociedade sem direito à ampla defesa e ao
contraditório.
C) A chamada “fundamentalidade material” da
Constituição consiste em dizer que há outros direitos
fundamentais que não estão expressos na
Constituição Federal.
D) O Supremo Tribunal Federal entende que é válida
decisão judicial proibindo a publicação de fatos
relativos a um indivíduo por empresa jornalística.
25) Em relação às

competências

no âmbito

da

organização político-administrativa da Federação, é
INCORRETO afirmar que:
A) A definição dos crimes de responsabilidade e o
estabelecimento das respectivas normas de processo
e

julgamento

são

de

competência

legislativa

privativa da União.
B) Compete privativamente à União legislar sobre o
fornecimento de vale-transporte.

A) Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao
devedor, se outra coisa não se estipulou.
B) Cada um dos credores solidários tem o direito de
exigir do devedor o cumprimento da prestação por
inteiro ou parcial.

C) Compete privativamente à União legislar sobre
direitos e garantias fundamentais e Defensoria
pública.
D) São requisitos para delegação de competência
legislativa da União para os estados a existência de

C) O credor que tiver remido a dívida ou recebido o

lei complementar que autoriza os Estados a legislar

pagamento responderá aos outros credores pela

sobre questões especificas das matérias atinentes ao

parte que lhes caiba.

art. 22 da CF/88.

D) A um dos credores solidários não pode o devedor
opor as exceções pessoais oponíveis aos outros.

CARGO: ADVOGADO
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26) Segundo a CF/88, compete privativamente ao
Senado Federal:

30) Considerando os Poderes na Administração Pública,
assinale a alternativa CORRETA:

A) Dispor sobre moeda, seus limites de emissão e
montante da dívida mobiliária federal.

A) O Poder Disciplinar é sempre vinculado.
B) O Poder Hierárquico caracteriza-se pela relação
hierárquica entre entidades com personalidade
jurídica.
C) A Administração não pode, no exercício do poder de
polícia, fazer uso dos meios diretos de coação.
D) O Poder Regulamentar é inerente ao Chefe do
Executivo para dar fiel execução a lei.

B) Fixar idênticos subsídios para os Deputados Federais
e os Senadores, com observância às ressalvas
constitucionais.
C) Autorizar a instauração de processo contra o
Presidente e o Vice-Presidente da República.
D) Dispor sobre limites e condições para a concessão de
garantia da União em operações de crédito externo e
interno.
27) De acordo com a Constituição da República,
compete privativamente ao Presidente da República:
A) Editar decretos autônomos sobre extinção de
funções ou cargos públicos, quando vagos.
B) Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem
como expedir instruções para a execução das leis.
C) Suspender o estado de defesa e o estado de sítio.
D) Prover e desprover cargos públicos, sendo
indelegável tal competência aos Ministros de Estado.
28) O Mandado de segurança contra ato de juiz federal
é julgado pelo:

I. Considera-se contrabando iludir, no todo ou em parte, o
pagamento de imposto devido.
II. Para os crimes de descaminho, a jurisprudência tem
adotado o princípio da insignificância quando o prejuízo
for inferior ao patamar estabelecido pela Fazenda Nacional
como irrelevante para fins de execução penal.
III. Tanto no crime de contrabando quanto no de
descaminho, admite-se a tentativa.
A) Itens I e II estão corretos, apenas.

C) Itens II e III estão corretos, apenas.

B) Superior Tribunal de Justiça.

D) Itens I, II e III estão corretos.

C) Tribunal Regional Federal.
D) Juiz Federal de outra instância.

32) Assinale a alternativa CORRETA acerca dos crimes

29) Considerando as normas constitucionais sobre a
Pública,

e

B) Itens I e III estão corretos, apenas.

A) Supremo Tribunal Federal.

Administração

31) Considerando o crime de contrabando
descaminho, assinale a alternativa CORRETA:

assinale

a

alternativa

contra a ordem tributária:
A) Não se tipifica crime material contra a ordem
tributária antes do lançamento definitivo do tributo.

CORRETA:

B) É possível a instauração de inquérito policial para
A) O decreto estabelecerá os casos de contratação
temporária de excepcional interesse público.
B) As

funções

de

confiança

são

exercidas

exclusivamente por servidores de cargo efetivo.
C) O direito de greve dos servidores públicos civis será
exercido nos termos e limites estabelecidos em lei
complementar.
D) São necessariamente remunerados por subsídios os
Procuradores de Estado.
CARGO: ADVOGADO

apuração de crime contra a ordem tributária apenas
após o encerramento do processo administrativofiscal.
C) Ainda que o contribuinte realize o parcelamento da
dívida tributária, não haverá suspensão da ação
penal por crime tributário.
D) O crime contra a ordem tributária é punido a título
de culpa, e independe da intenção de suprimir o
tributo.
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33) Acerca da jurisdição e da ação de acordo com o
Código de Processo Civil (CPC), analise as
afirmativas abaixo e assinale a alternativa
CORRETA:

36) Sobre as férias e demais direitos dos empregados,

I. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio,
salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
II. É inadmissível a ação meramente declaratória, ainda
que tenha ocorrido a violação do direito.
III. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira
não impede a homologação de sentença judicial
estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil.

I. A indenização pelo não-deferimento das férias no tempo

analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
CORRETA:

oportuno será calculada com base na remuneração
devida ao empregado na época da reclamação ou, se
for o caso, na da extinção do contrato.
II. Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato
de trabalho (art. 484 da CLT), o empregado tem

A) Itens I e II estão corretos, apenas.

direito a 50% (cinquenta por cento) do valor do aviso

B) Itens I e III estão corretos, apenas.

prévio, do décimo terceiro salário e das férias

C) Itens II e III estão corretos, apenas.

proporcionais.

D) Itens I, II e III estão corretos.
34) Segundo a Lei 13.105/15, se o autor da herança não
possuía domicílio certo, é competente, não havendo
bens imóveis:
A) O foro de situação dos bens móveis.

III. As faltas ou ausências decorrentes de acidente do
trabalho não são consideradas para os efeitos de
duração de férias e cálculo da gratificação natalina.
A) Itens I e II estão corretos, apenas.

B) Qualquer foro, à escolha dos herdeiros.

B) Itens I e III estão corretos, apenas.

C) O foro do local de qualquer dos bens do espólio.

C) Itens II e III estão corretos, apenas.

D) O foro de último domicílio do espólio.
35) Assinale a alternativa INCORRETA de acordo com
entendimento jurisprudencial dos tribunais sobre o
direito processual do trabalho:
A) Na relação sindical, caso houver a previsão do direito
de oposição ao desconto, este seria capaz de
convalidar a incidência da contribuição aos
empregados não associados.
B) A aplicação subsidiária das normas de direito
processual comum ao direito processual do trabalho
só é possível quando houver omissão nas normas
celetistas e compatibilidade das normas supletivas
com o direito do trabalho.
C) A multa prevista no art. 475-J do CPC, que se refere
ao cumprimento da sentença civil, não é aplicável ao
processo do trabalho, haja vista a incompatibilidade
com as disposições dos arts. 769 e 889 da CLT.
D) À exceção da contribuição sindical, a imposição de
pagamento a não associados de qualquer outra
contribuição ainda que prevista por acordo ou
convenção coletiva, ou por sentença normativa, além
de ferir o princípio da liberdade de associação ao
sindicato, viola também o sistema de proteção ao
salário.

CARGO: ADVOGADO

D) Itens I, II e III estão corretos.
37) Sobre a ação penal, segundo o Código de Processo
Penal, é CORRETO afirmar que:
A) Seja qual for o crime, quando praticado em
detrimento do patrimônio ou interesse da União,
Estado e Município, a ação penal será pública.
B) A representação será retratável, inclusive depois de
oferecida a denúncia.
C) A ação penal, nas contravenções, será iniciada com o
auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria
expedida pelo Chefe do Executivo.
D) Não é prova suficiente de pobreza o atestado da
autoridade policial em cuja circunscrição residir o
ofendido.
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38) Quando o procedimento tiver por objeto crime cuja
sanção máxima cominada seja inferior a 4 (quatro)
anos de pena privativa de liberdade, será classificado
como:
A) Ordinário
B) Sumário
C) Sumaríssimo
D) Especial
39) Segundo o Código de Processo Penal, o serviço do
júri é obrigatório. Contudo, estão isentos do serviço
do júri todas as pessoas abaixo, EXCETO:
A) Prefeitos Municipais
B) Autoridades e servidores da polícia e da segurança
pública
C) Militares em serviço ativo ou inativo
D) Aqueles que o requererem, demonstrando justo
impedimento
40) Assinale a alternativa correta sobre os direitos
sociais. De acordo com a Constituição da República
de 1988:
A) O aposentado filiado tem direito a votar, mas não de
ser votado nas organizações sindicais.
B) É direito do trabalho urbano e rural garantia de
salário, nunca inferior ao mínimo, exceto para os que
percebem remuneração variável.
C) É assegurada a participação dos trabalhadores e
empregadores nos colegiados dos órgãos públicos
em

que

seus

previdenciários

interesses
sejam

objeto

profissionais
de

discussão

ou
e

deliberação.
D) Nas empresas de mais de cem empregados, é
assegurada a eleição de um representante destes
com a finalidade exclusiva de promover-lhes o
entendimento direto com os empregadores.

CARGO: ADVOGADO
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