CONCURSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
ESTAGIÁRIOS DE DIREITO
CANDIDATO(A):______________________________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA
1 - Identifique a figura de linguagem na frase a seguir:
“Maria Augusta não está mais entre nós”
(A) Hipérbole
(B) Pleonasmo
(C) Metáfora
(D) Eufemismo
2 - Assinale a alternativa em que a vírgula não
foi utilizada corretamente:
(A) Maria Alice, foi ao médico pela manhã.
(B) Naquela noite, sonhei com minha falecida avó.
(C) Vinhedo, 15 de abril de 2019.
(D) Adolfo, aluno do sexto ano, foi suspenso por mau comportamento.
3 - Assinale a alternativa em que a regência verbal está INCORRETA:
(A) O filho obedeceu ao aviso dos pais.
(B) Luiza assistiu ao filme com sua amiga.
(C) Ricardo agradou Elaine.
(D) Cícero namorava com Helena.

DIREITO
4 - Assinale a alternativa incorreta: Nos termos do art.30, da Constituição Federal compete
aos municípios:
(A) Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços
públicos de interesse local, exceto o de transporte coletivo, que tem caráter essencial
estadual.
(B) Legislar sobre assuntos de interesse local.
(C) Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.
(D) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual.
5 - Em relação a aplicação das limitações ao poder de tributar, é correto afirmar que uma
determinada Lei que diminui o prazo de recolhimento de tributo:
(A) Submete-se ao principio da anterioridade nonagesimal.
(B) Somente se aplica no exercício financeiro seguinte àquele em que foi publicada.
(C) Não se submete ao princípio da anterioridade.
(D) Somente se aplica no exercício financeiro seguinte ao da data de sua vigência.
6 - Acerca da contagem do prazo para as manifestações processuais da Fazenda Municipal,
assinale marque a alternativa correta:
(A) Os Municípos gozam de prazo simples para todas as suas manifestações processuais.
(B) Os Municípios gozam de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.
(C) Os Municípos gozam de prazo em dobro para contestar, e em quádruplo para recorrer.
(D) Os Municípos gozam de prazo em dobro para recorrer, e em quádruplo para contesta.
7 - De acordo com a Lei nº 8.666/1993 são modalidades de licitação:
(A) Concorrência, Registro de Preços e Leilão.
(B) Convite, Tomada de Preços e Pregão.
(C) Tomada de Preços, Concurso e Convite.
(D) Concurso, Concorrência e Registro de Preços.
8 - Assinale a alternativa incorreta de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior do
Trabalho:
(A) A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de
emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional.
(B) Forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº
7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados
ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação
direta.
(C) O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a
responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que
haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.

(D) Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente,
nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento
das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do
cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como
empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das
obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.
9 - Sobre a Execução Fiscal, é correto afirmar:
(A) A substituição da penhora pelo executado, por bens de valor equivalente ao constrito, não
depende de anuência da Fazenda Pública.
(B) A execução fiscal é meio idôneo para a cobrança judicial de dívida que teve origem em fraude
relacionada com a concessão de benefício previdenciário.
(C) O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição, gerando efeitos a partir da
sua prolação.
(D) Efetuado o pagamento integral da dívida executada, a penhora não poderá ser liberada se
houver outra execução pendente.
10 Com relação às modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, é correto afirmar:
(A) É vedada a criação de outras modalidades de licitação além das previstas na Lei nº
8.666/1993, ou, ainda, é vedada a combinação das modalidades previstas nessa mesma Lei.
(B) Convite é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem às condições exigidas para cadastramento até o segundo dia anterior à data do
recebimento das propostas.
(C) Concorrência, tomada de preços, convite e concurso são as únicas modalidades de licitação
previstas na Lei nº 8.666/1993.
(D) Tendo em vista o valor estimado da contratação, a modalidade de licitação convite será
determinada em função do seguinte limite: acima de R$ 1.500.000,00.

