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EDITAL N° 001/2012 de 18 de abril de 2012 

Realização da prova objetiva dia: 03/06/2012 

MUNICÍPIO DE CRISTAL DO SUL 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 

 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 
 

► A prova objetiva é composta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) 
alternativas, divididas em (A,B,C,D e E). Cada questão tem somente uma alternativa correta.  
► A prova objetiva terá a duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo necessário para o 
preenchimento do cartão-resposta. 
► Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno de 
questões, seu cargo, número de questões. Qualquer irregularidade comunique ao aplicador (a) de 
provas. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
► Leia atentamente cada questão e assinale no cartão-resposta a opção que responde 
corretamente a cada uma delas. O cartão-resposta será o único documento válido para a correção. 
O preenchimento do cartão-resposta será de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá 
substituição do cartão-resposta, por erro do candidato. 
► O aplicador (a) de provas não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de 
dúvida solicite a presença do (a) coordenador (a) local. 
► O candidato poderá se ausentar da sala somente com acompanhamento de um aplicador (a) de 
provas. 
► Ao terminar a prova, somente após 60 minutos de seu início, poderá entregá-la. É de 
responsabilidade do candidato a entrega do caderno de questões e do cartão-resposta. 
► Observe as seguintes recomendações relativas ao cartão-resposta: 

- Nos quadrículos de marcação do número da inscrição, virá marcado o número de inscrição do 
candidato, CONFIRA SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CARTÃO RESPOSTA QUE ESTÁ 
SOBRE SUA CLASSE, distribuído nas seis linhas de quadrículos, como segue demonstração:  

                            DEMONSTRAÇÃO DA FORMA CORRETA DE PREENCHIMENTO 
                                           Número de inscrição demonstrativo: 105271 

 

                                                 
 

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o quadrículo, com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a ser assinalada, 
conforme segue: 

                                             
- Outras formas de marcação diferentes, implicarão a rejeição do cartão-resposta. 
             
BOA PROVA             Realização: 
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[...] 

Os convidados, que antes lhe admiravam a graça peregrina, essa noite a achavam 
deslumbrante, e compreendiam que o amor tinha colorido com as tintas de sua palheta 
inimitável, a já tão feiticeira beleza, envolvendo-a de irresistível fascinação. 

— Como ela é feliz! diziam os homens. 
— E tem razão! acrescentaram as senhoras volvendo os olhos ao noivo. Também 

a fisionomia de Seixas se iluminava com o sorriso da felicidade. O orgulho de ser o escolhido 
daquela encantadora mulher ainda mais lhe ornava o aspecto já de si nobre e gentil. 

Efetivamente, no marido de Aurélia podia-se apreciar essa fina flor da suprema 
distinção, que não se anda assoalhando nos gestos pretensiosos e nos ademanes artísticos; 
mas reverte do íntimo com uma fragrância que a modéstia busca recatar, e não obstante 
exala-se dos seios d’alma. 

Depois da cerimônia começaram os parabéns que é de estilo dirigir aos noivos e a 
seus parentes. 

Só então reparou-se na presença de uma senhora de idade, que ali estava desde o 
princípio da noite. Era D. Camila, mãe de Seixas, que saíra de sua obscuridade para assistir 
ao casamento do seu Fernando, e sentindo-se deslocada no meio daquela sociedade, 
retirou-se com as filhas logo depois de concluído o ato. 

Para animar a reunião as moças improvisaram quadrilhas, no intervalo das quais um 
insigne pianista, que fora mestre de Aurélia, executava os melhores trechos de óperas então 
em voga. 

Por volta das dez horas despediram-se as famílias convidadas. 
[...] 

Aurélia ergueu-se impetuosamente. 
- Então enganei-me? exclamou a moça com estranho arrebatamento. O senhor ama-

me sinceramente e não se casou comigo por interesse? 
Seixas demorou um instante o olhar no semblante da moça, que estava suspensa de 

seus lábios, para beber-lhe as palavras: 
- Não, senhora, não enganou-se, disse afinal com o mesmo tom frio e inflexível. 

Vendi-me; pertenço-lhe. A senhora teve o mau gosto de comprar um marido aviltado; aqui o 
tem como o desejou. Podia ter feito de um caráter, talvez gasto pela educação, um homem 
de bem, que se enobrecesse com sua afeição; preferiu um escravo branco; estava em seu 
direito, pagava com seu dinheiro, e pagava generosamente. Esse escravo aqui o tem; é seu 
marido, porém nada mais do que seu marido! 

 
Senhora. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 
Com base no fragmento acima, responda às questões 01 a 06: 
 
Questão 01 
De acordo com o fragmento: 
I – O texto desaprova a alta sociedade da época. 
II- O fragmento aponta a mesquinhez do ser humano representada pelo casamento de 
interesses. 
III- Seixas sugere que não haverá envolvimento afetivo entre ele e Aurélia. 
 
(   ) a. Somente III está correta. 
(   ) b. Somente II está correta. 
(   ) c. Somente I e III estão corretas. 
(   ) d. Somente I e II estão corretas. 
(   ) e. Somente II e III estão corretas. 
 
Questão 02 
É incorreto afirmar em relação ao fragmento: 
(   ) a. Aurélia era uma mulher idealizada pelos homens e mulheres da época.   
(   ) b. Seixas e Aurélia eram de classes sociais opostas. 
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(   ) c. D. Camila sentiu-se constrangida no ambiente do casamento. 
(   ) d. Seixas havia sentido orgulho em ser o escolhido de Aurélia o que o fez parecer 
garboso. 
(   ) e. Ao final do fragmento, através das atitudes de Aurélia, percebe-se que ela era uma 
mulher ditosa. 
 
Questão 03 
“...das quais um insigne pianista, que fora mestre de Aurélia,...” O vocábulo em destaque só 
não significa: 
(   ) a. famoso 
(   ) b. extraordinário 
(   ) c. incógnito  
(   ) d. eminente 
(   ) e. célebre 
 
Questão 04 
“A senhora teve o mau gosto de comprar um marido aviltado;...” A palavra em destaque 
tem como sinônimo: 
(   ) a. encantador 
(   ) b. feiticeiro 
(   ) c. donairoso 
(   ) d. degradado 
(   ) e. fascinante 
 
Questão 05 
“...modéstia busca recatar, e não obstante exala-se dos seios d’alma.” A conjunção 
destacada pode ser substituída somente por uma das alternativas abaixo por apresentar o 
mesmo valor. Identifique-a: 
(   ) a. todavia  
(   ) b. porquanto 
(   ) c. por conseguinte 
(   ) d. portanto 
(   ) e. bem como 
 
Questão 06 
O livro Senhora foi escrito por um renomado escritor brasileiro chamado: 
(   ) a. Guimarães Rosa 
(   ) b. Machado de Assis 
(   ) c. José de Alencar 
(   ) d. Clarice Lispector 
(   ) e. Aluísio Azevedo 
 
Questão 07 
Das frases abaixo, somente em uma o uso dos PORQUÊS não está empregado de acordo 
com a norma culta padrão. 
(   ) a. Não entendo por que Maria sempre se atrasa. 
(   ) b. A professora não disse porque ia se ausentar.. 
(   ) c. As razões por que Juca não quis voltar para a fazenda são desconhecidas 
(   ) d. Cite-me apenas um porquê que justifique sua falta no trabalho. 
(   ) e. Paula estava aborrecida com Antônio porque ele havia mentido novamente. 
 
Questão 08 
Observe o emprego do pronome SE nas sentenças abaixo: 
1-“Vive-se bem no interior.”  
2-“Observam-se atitudes preconceituosas entre os acadêmicos.” 
3-“A menina se enfeitava na janela.” 
 
Os pronomes são empregados, respectivamente, como: 
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(   ) a. índice de indeterminação do sujeito – pronome reflexivo – pronome apassivador. 
(  ) b. índice de indeterminação do sujeito – pronome apassivador – pronome reflexivo. 
(   ) c. pronome reflexivo - índice de indeterminação do sujeito –– pronome apassivador. 
(   ) d. pronome apassivador - índice de indeterminação do sujeito – pronome reflexivo. 
(   ) e. pronome reflexivo -  pronome apassivador - índice de indeterminação do sujeito. 
 
Questão 09 
O verbo PÔR e seus derivados apresentam irregularidades em sua conjugação, e, por esse 
motivo são irregulares. Qual frase apresenta erro em relação à conjugação do verbo citado: 
(   ) a. Não ponho eu porque não consigo alcançar a caixa. 
(   ) b. Quando vós puserdes algo no cesto, lembrem-se dos necessitados. 
(   ) c. Eles porão os mantimentos na geladeira. 
(   ) d. Eu poria as latas na estante vermelha. 
(   ) e. Vós púnheis as carteiras no lugar todos os dias. 
 
Questão 10 
A frase cujos termos sublinhados não têm função sintática de complemento nominal é: 
(   ) a. A resposta aos compradores dada pelos comerciantes não foi agradável. 
(   ) b. As frutas são essenciais para o atleta. 
(   ) c. O jornal está repleto de matérias interessantes. 
(   ) d. A matéria da internet fala sobre preconceito racial. 
(   ) e. A ginasta faz críticas ao treinamento excessivo. 
 

 
 

Questão 11 
Um piloto de corrida aciona os freios do carro. Após acionados os freios, o carro percorre 54 
metros no primeiro segundo e, durante alguns segundos, percorre, em cada segundo, 2/3 
da distância que percorreu no segundo anterior. A distância percorrida após 4 segundos de 
freada é de: 
(   ) a.90m 
(   ) b. 114m  
(   ) c. 130m 
(   ) d. 140m 
(   ) e. 146m 
 
Questão 12 
Para um evento cultural uma empresa distribuiu gratuitamente 100 ingressos para casais e 
vendeu 900 ingressos, dos quais 60% para homens. Se as 1000 pessoas foram para o 
evento, o percentual de mulheres no evento foi de: 
(   ) a. 41% 
(   ) b. 40% 
(   ) c. 36% 
(   ) d. 45% 
(   ) e. 52% 
 
Questão 13 
Uma sala de aula tem 14 alunos, sendo 6 meninas e 8 meninos. O número de comissões que 
é possível formar com duas meninas e dois meninos é igual a: 
(   ) a. 28 comissões 
(   ) b. 124 comissões 
(   ) c. 256 comissões 
(   ) d. 336 comissões 
(   ) e. 420 comissões 
 
 
 



5 

 

Questão 14 
Com velocidade média de 90km/h, um caminhão percorre uma determinada distância em 18 
horas. O tempo que levará para percorrer a mesma distância com velocidade média de 50 
km/h será de: 
(   ) a. 10h  
(   ) b. 28h25min 
(   ) c. 28h45min 
(   ) d. 32h24min 
(   ) e. 32h40min 
 
Questão 15 
Em dois tanques há 4500 litros de água. Sabendo que suas capacidades estão entre si como 
5/7, a capacidade do tanque menor é igual a: 
(   ) a. 2000 litros 
(   ) b. 1875 litros  
(   ) c. 2145 litros 
(   ) d. 2250 litros 
(   ) e. 2625 litros 

 

 
 
Questão 16 
Em março de 2011 o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Lei da Ficha Limpa: 
(   ) a. é nula. 
(   ) b. é válida para todas as eleições ocorridas após sua publicação. 
(   ) c. vale apenas para eleições posteriores a 2014. 
(   ) d. é válida apenas para eleições municipais. 
(   ) e. não vale para eleições de 2010. 
 
Questão 17 
Em 2012 eleitores do estado do ___________ foram as urnas para decidir sobre a criação 
de dois novos estados no Brasil, Carajás e Tapajós, e o resultado foi a vitória do _______ 
para a criação dos estados. 
(   ) a. Amazonas – SIM 
(   ) b. Pará – NÃO 
(   ) c. Amazonas – NÃO 
(   ) d. Pará – SIM 
(   ) e. Minas Gerais – SIM   
 
Questão 18 
O movimento que mobilizou o país (Brasil) em torno da redemocratização nos anos 80 ficou 
conhecido como: 
(   ) a. Diretas Já. 
(   ) b. Constituição Democrática. 
(   ) c. Abaixo a Repressão. 
(   ) d. Brasil Sem Fronteiras. 
(   ) e. Pacto Federativo. 
 
Questão 19 
Apesar de saldos positivos na economia no primeiro ano de governo da Presidente Dilma, no 
campo político tem sido destaque os problemas envolvendo ministros do governo. Um dos 
ministros deixou o governo por alguns motivos, dentre eles, por ter declarado ter votado em 
José Serra na última eleição presidencial. Estamos falando do ex-Ministro da Defesa, o 
gaúcho: 
(   ) a. Antônio Palocci. 
(   ) b. Tarso Genro. 
(   ) c. Nelson Jobim. 
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(   ) d. Garibaldi Alves. 
(   ) e. Pedro Simon. 
 
Questão 20 
Na bandeira do Estado do Rio Grande do Sul constam os termos: 
I. Divindade. 
II. Liberdade. 
III. Igualdade. 
IV. Humanidade. 
V. Fraternidade. 
 
Estão corretos: 
(   ) a. I, II e V. 
(   ) b. II, III e V. 
(   ) c. I, III e IV. 
(   ) d. II, III e IV. 
(   ) e. I, II, IV e V. 
 

 
 
Questão 21 
Não será objeto de deliberação a proposta de Emenda Constitucional tendente a abolir: 
I. a forma federativa de Estado; 
II. a forma republicana de Governo; 
III. o sistema presidencialista de Governo;  
IV. a separação dos Poderes. 
 
Estão corretos: 
(   ) a. Apenas I e II. 
(   ) b. Apenas II e III. 
(   ) c. Apenas I e IV. 
(   ) d. Apenas III e IV. 
(   ) e. I, II, III e IV.  
 
Questão 22 
É correto afirmar: 
(   ) a. A arguição de descumprimento de preceito fundamental pode ser proposta no STF 
em face de ato administrativo, ato normativo ou ato judicial. 
(   ) b. Somente o STF pode julgar ações diretas de inconstitucionalidade. 
(   ) c. A propositura da ação direta de inconstitucionalidade requer a demonstração de 
controvérsia judicial efetiva em relação ao seu objeto. 
(   ) d. O instituto da repercussão geral aplica-se à todas as ações e recursos cuja 
competência para julgamento é do STF. 
(   ) e. As alternativas A, B, C e D estão incorretas.  
 
Questão 23 
A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a 
_______________________________________________, todos ___________________, 
nos termos da Constituição. 
 
(   ) a. União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios - soberanos 
(   ) b. União, os Estados e os Municípios – soberanos 
(   ) c. União, os Estados, os Territórios, o Distrito Federal e os Municípios – autônomos 
(   ) d. União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios – autônomos 
(   ) e. União, os Estados, os Territórios e os Municípios - autônomos 
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Questão 24 
Analise os itens abaixo: 
I. Não se admite emenda parlamentar ao projeto de lei apresentado pelo executivo para 
ficar a remuneração de servidores públicos para aumento do valor da remuneração 
proposto. 
II. Uma ação de mandado de segurança teve o pedido deferido. Nesse caso a autoridade 
coatora terá direito de recorrer. 
III. A concessão do habeas data está condicionada à comprovação da negativa 
administrativa de acesso aos dados a respeito do impetrante ou da retificação dos dados. 
IV. A propositura de mandado de segurança coletivo requer constituição e funcionamento, 
de qualquer dos legitimados, há pelo menos um ano.  
 
Estão corretos: 
(   ) a. Apenas I, II e III. 
(   ) b. Apenas I, II e IV. 
(   ) c. Apenas II, III e IV. 
(   ) d. Apenas I, III e IV. 
(   ) e. I, II, III e IV.  
 
Questão 25 
Analise os itens abaixo: 
I. O número de vereadores é definido em função do número de eleitores do município. 
II. A fixação dos subsídios de vereadores é de competência exclusiva da Câmara Municipal. 
III. Tratando-se de vereador, a inviolabilidade constitucional que o ampara no exercício da 
atividade legislativa estende-se às opiniões, palavras e votos por ele proferidos, mesmo fora 
do recinto da própria Câmara Municipal, desde que nos estritos limites territoriais do 
Município a que se acha funcionalmente vinculado. 
IV. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve 
anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da 
Câmara Municipal.  
 
Estão corretos: 
(   ) a. Apenas I, II e III. 
(   ) b. Apenas I, II e IV. 
(   ) c. Apenas II, III e IV. 
(   ) d. Apenas I, III e IV. 
(   ) e. I, II, III e IV.  
 
Questão 26 
Analise os itens abaixo: 
I. Tratando-se de direitos políticos é correto afirmar que nem todos os eleitores podem ser 
eleitos. 
II. Estrangeiros não possuem direitos políticos no Brasil. 
III. O Presidente da Câmara Municipal que substitui ou sucede o prefeito nos seis meses 
anteriores ao pleito é elegível para o cargo de vereador. 
IV. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, afasta a 
inelegibilidade prevista no § 7º do art. 14 da CF.  
 
Estão corretos: 
(   ) a. Apenas II e III. 
(   ) b. Apenas I e II.  
(   ) c. Apenas I e IV. 
(   ) d. Apenas III e IV. 
(   ) e. I, II, III e IV.  
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Questão 27 
João, servidor público municipal ocupante do cargo de Procurador Municipal, obteve regular 
aposentadoria em Janeiro de 1996. Em setembro de 1998, obteve aprovação no concurso de 
Analista Judiciário no Tribunal de Justiça, cargo privativo de bacharel em direito. João 
faleceu em Janeiro de 2010. Em ambos os cargos estava vinculado a Regime Próprio de 
Previdência. Nesse contexto, é correto afirmar: 
(   ) a. João não poderia acumular o recebimento da aposentadoria com os vencimentos do 
novo cargo, pois vedada a acumulação pela CF/88. 
(   ) b. Caso cumprisse os requisitos para nova aposentadoria no cargo que ocupava no 
Tribunal de Justiça, João poderia percebê-las simultaneamente em face da regra 
constitucional transitória. 
(   ) c. Caso João tivesse obtido aposentadoria também no segundo vínculo (tribunal de 
Justiça), a viúva teria direito a perceber duas pensões, uma de cada aposentadoria. 
(   ) d. Era lícita a acumulação de proventos de aposentadoria e a remuneração pelo 
exercício do cargo de Analista Judiciário de João e, assim, não estava limitado ao teto 
remuneratório (inciso XI do art. 37 da CF). 
(   ) e. As alternativa A, B, C e D estão incorretas. 
 
Questão 28 
O Poder Judiciário: 
I. pode declarar a nulidade do ato vinculado, sendo possível examiná-lo em todos os seus 
aspectos. 
II. desde que presente o interesse público, pode ingressar na esfera da arbitrariedade para 
desconstituir atos administrativos discricionários. 
III. pode apreciar a conveniência dos atos administrativos discricionários. 
IV. pode apreciar a adequação do ato em relação aos motivos determinantes de sua prática 
no caso de atos administrativos discricionários. 
 
Estão corretos: 
(   ) a. Apenas I e II. 
(   ) b. Apenas II e III. 
(   ) c. Apenas I e IV. 
(   ) d. Apenas III e IV. 
(   ) e. I, II, III e IV.  
 
Questão 29 
A Administração Pública adotará, obrigatoriamente, o tipo de licitação técnica e preço para 
contratação de: 
(   ) a. obras de engenharia. 
(   ) b. bens e serviços de informática. 
(   ) c. serviços técnicos profissionais. 
(   ) d. serviços decorrentes de profissões regulamentadas. 
(   ) e. bens e serviços de grande vulto. 
 
Questão 30 
Configura nepotismo, por violação à Constituição Federal, o ato do Prefeito Municipal que 
consiste na: 
(   ) a. nomeação de cônjuge para o cargo de Secretário Municipal. 
(   ) b. nomeação de irmão aprovado em concurso público para cargo de provimento efetivo. 
(   ) c. designação de sobrinho ocupante de cargo de provimento efetivo para desempenhar 
função de confiança. 
(   ) d. nomeação de neto do irmão para cargo de direção. 
(   ) e. amigo íntimo para cargo de assessoramento. 
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Questão 31 
No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade 
particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Nesse caso a 
administração pública se valerá de: 
(   ) a. ocupação temporária. 
(   ) b. requisição administrativa. 
(   ) c. desapropriação. 
(   ) d. limitação administrativa. 
(   ) e. interdição administrativa. 
 
Questão 32 
No direito tributário é delegável: 
(   ) a. a criação de tributos. 
(   ) b. a instituição de tributos. 
(   ) c. a majoração de tributos. 
(   ) d. a competência tributária. 
(   ) e. a arrecadação tributária. 
 
Questão 33 
Em matéria tributária: 
(   ) a. as entidades sem fins lucrativos são imunes a incidência de impostos. 
(   ) b. por lei complementar, a União poderá estabelecer casos de isenção de imposto sobre 
serviços de qualquer natureza, como o fez na LC nº 116/2003. 
(   ) c. são imunes à incidência de tributos os templos de qualquer culto. 
(   ) d. a imunidade recíproca alcança as empresas públicas prestadoras de serviço público, 
mas não as empresas públicas que exercem atividade econômica em sentido estrito. 
(   ) e. a alteração da base de cálculo dos impostos não se submete ao princípio da 
anterioridade nonagesimal. 
 
Questão 34 
Certo contribuinte recebeu notificação relativa à decisão administrativa em que foi denegada 
a restituição de tributos pagos indevidamente. Nesse caso, terá ele direito a promover ação 
anulatória de tal ato dentro de ______________, contados da data da notificação. 
(   ) a. 2 anos 
(   ) b. 3 anos 
(   ) c. 5 anos 
(   ) d. 10 anos 
(   ) e. 6 meses 
 
Questão 35 
Sobre a intervenção de terceiros no processo civil é correto afirmar que, admite-se 
_____________________ do devedor, na ação em que o fiador for réu. 
(   ) a. a oposição 
(   ) b. a nomeação à autoria 
(   ) c. o chamamento ao processo 
(   ) d. a denunciação da lide 
(   ) e. a assistência 
 
Questão 36 
Sobre os recursos no processo civil analise as assertivas: 
(    ) a. O efeito translativo dos recursos permite ao Tribunal conhecer de matérias não 
tratadas no recurso, como nas questões de ordem pública. 
(   ) b. Os municípios estão sujeitos ao preparo. 
(   ) c. No reexame necessário não é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à 
Fazenda Pública. 
(   ) d. Em regra, o agravo de instrumento tem efeito devolutivo e suspensivo. 
(   ) e. As alternativa A, B, C e D estão incorretas. 
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Questão 37 
Em relação ao direito processual civil, analise os itens abaixo: 
I. Quando em debate direito patrimonial a legitimidade é do Município e não da Câmara 
Municipal. 
II. A fazenda pública não pode ser parte no juizado especial e no procedimento sumário. 
III. A fazenda pública dispõe de prazo em dobro para contestar e recorrer. 
IV. No processo eletrônico, em regra, todas as citações, serão feitas por meio eletrônico, 
inclusive as citações da Fazenda Pública. 
 
Estão corretos: 
(   ) a. Apenas I e II. 
(   ) b. Apenas II e III. 
(   ) c. I, II, III e IV. 
(   ) d. Apenas III e IV. 
(   ) e. Apenas I e IV.  
 
Questão 38 
Segundo a legislação civil em vigor: 
(   ) a. A lei revogada, automaticamente restaura seus efeitos, quando a lei revogadora 
perder a vigência. 
(   ) b. Para que se caracterize lesão ao negócio jurídico, a desproporção entre a obrigação 
assumida pela parte declarante e a prestação oposta deve ser mensurada no momento da 
constituição do negócio. 
(   ) c. São pertenças os bens acessórios que se incorporam ao bem principal para que este 
atinja as suas finalidades. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal 
abrangem as pertenças, pois estas não podem ser negociadas autonomamente. 
(   ) d. Encargo e condição são institutos que não se confundem, pois o primeiro não 
suspende a aquisição ou o exercício do direito, ao contrário do segundo. 
(   ) e. É relativamente incapaz quem não puder exprimir sua vontade, mesmo que por 
causa transitória.  
 
Questão 39 
Não é de competência da justiça do trabalho processar e julgar: 
I. ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos 
trabalhadores da iniciativa privada. 
II. ação indenizatória proposta por viúva e filhos de empregado falecido em acidente de 
trabalho. 
III. ações penais envolvendo matéria trabalhista. 
IV. demanda envolvendo servidor contratado pelo ente público, temporariamente, por 
regime especial previsto em lei municipal, à luz do 37, IX, da CF/1988. 
 
Estão corretos: 
(   ) a. Apenas I, II e III. 
(   ) b. Apenas I, II e IV. 
(   ) c. Apenas II, III e IV. 
(   ) d. Apenas I, III e IV. 
(   ) e. I, II, III e IV.  
 
Questão 40 
A competência para julgamento de crime de responsabilidade (infrações político-
administrativas) de Prefeito Municipal é: 
(   ) a. do juiz estadual da comarca. 
(   ) b. da justiça eleitoral. 
(   ) c. do tribunal de justiça. 
(   ) d. do tribunal regional federal. 
(   ) e. da câmara de vereadores. 
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