
ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

DIREITO CONSTITUCIONAL

01. O Poder Constituinte derivado é
subdividido em:

a) inicial e incondicionado.

b) inicial e ilimitado.

c) autônomo e incondicionado.

d) reformador e decorrente.

02. De  acordo  com  o  disposto  na
Constituição  Federal,  é  correto
afirmar  que constituem  fundamentos
da República Federativa do Brasil,
EXCETO:

a) a soberania.

b) a cidadania.

c) a dignidade da pessoa humana.

d) o unipartidarismo.

03.  Conforme disposto na Constitui-
ção Federal, é  CORRETO afirmar  que
as normas definidoras dos direitos e
garantias fundamentais:

a) não são aplicáveis no Brasil.

b) têm aplicação imediata.

c)  são  aplicáveis  somente  após  a
edição de medida provisória. 

d)  são  aplicáveis  somente  após  a
edição de decreto autônomo.

04. Conforme disposto na Constitui-
ção Federal, é CORRETO afirmar que: 

a) ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa, senão
em virtude de lei.

b) podem haver penas de morte, de
caráter  perpétuo  e  de  trabalhos
forçados.

c) Não há liberdade de associação,
mesmo que para fins lícitos.

d) são invioláveis a intimidade e a
vida  privada,  mas  não  são  invio-
láveis a honra e a imagem das pes-
soas.

05. Conforme disposto na Constitui-
ção Federal, é  CORRETO afirmar que
quando a falta de norma regulamenta-
dora tornar inviável o exercício de
direitos  e  liberdades  constitu-
cionais  e  das  prerrogativas  iner-
entes à nacionalidade, à soberania e
à cidadania, conceder-se-á:

a) habeas data.

b) habeas corpus.

c) mandado de segurança.

d) mandado de injunção.

06. De  acordo  com  o  disposto  na
Constituição  Federal,  é  CORRETO
afirmar que  o alistamento eleitoral
e o voto são:
 
a) obrigatórios para os maiores de
70 (setenta) anos.

b) obrigatórios para os maiores de
16 (dezesseis) e menores de 18 (de-
zoito) anos.
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c) facultativos para os maiores de
16 (dezesseis) e menores de 18 (de-
zoito) anos.
d) obrigatórios para os menores de
16 (dezesseis) anos.

07. Sobre a competência legislativa
dos Estados, assinale a alternativa
INCORRETA:

a)  São  reservadas  aos  Estados  as
competências  que  não  lhes  sejam
vedadas pela Constituição.

b)  Em  se  tratando  de  matéria  de
competência legislativa concorrente,
a  superveniência  de  lei  federal
sobre  normas  gerais  revoga  a
legislação estadual, no que lhe for
contrário.

c) Lei complementar poderá autorizar
os Estados a legislar sobre questões
específicas  de  matérias  de
competência privativa da União.

d)  No  âmbito  da  legislação
concorrente, a competência da União
para  legislar  sobre  normas  gerais
não exclui a competência suplementar
dos Estados.

08. A Assembleia Legislativa aprova
projeto  de  lei  de  iniciativa
parlamentar  dispondo  sobre  o
Estatuto  dos  Servidores  Públicos
Estaduais.  Considerando  essa
hipótese,  assinale  a  alternativa
CORRETA:

a) com a aprovação pelo Legislativo,
o projeto é imediatamente convertido
em  lei,  independentemente  da
manifestação de qualquer outro órgão
estatal.

b) Decorrido o prazo constitucional

para  sanção,  o  silêncio  do
Governador do Estado importará veto.

c)  O  projeto  padece  de
inconstitucionalidade  material,  já
que  versa  matéria  de  iniciativa
privativa  do  Chefe  do  Poder
Executivo.

d)  O  projeto  padece  de
inconstitucionalidade formal.

09. A  comprovação  da  pertinência
temática é necessária quando a ação
direta de inconstitucionalidade for
proposta pelo (a):

a)  partido  político  com
representação no Congresso Nacional.

b)Conselho  Federal  da  Ordem  dos
Advogados do Brasil.

c)Mesa da Câmara dos Deputados.

d) Confederação sindical ou entidade
de classe de âmbito nacional.

10. Compete  ao  Supremo  Tribunal
Federal  processar  e  julgar
originariamente, EXCETO:

a)  ação  direta  de
inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo federal ou estadual.

b) mandado de segurança contra ato
do Governador do Estado.

c) a reclamação para a preservação
de  sua  competência  e  garantia  da
autoridade de suas decisões.

d)  nas  infrações  penais  comuns,  o
Presidente  da  República,  o  Vice-
Presidente, os membros do Congresso
Nacional, seus próprios Ministros e
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o Procurador-Geral da República.

DIREITO TRIBUTÁRIO-CONSTITUCIONAL

11. De  acordo  com  o  disposto  na
Constituição  Federal,  os  impostos,
sempre que possível:

a) terão caráter impessoal.

b)  terão  caráter  pessoal  e  serão
graduados  segundo  a  capacidade
econômica do contribuinte.

c)  terão  caráter  pessoal,  mas  não
serão graduados segundo a capacidade
econômica do contribuinte.

d) serão confiscatórios.

12. Assinale a alternativa  CORRETA,
de  acordo  com  o disposto  na
Constituição Federal:

a)   a União, os Estado, o Distrito
Federal e os Municípios poderão ins-
tituir  impostos  sobre templos  de
qualquer culto.

b)  a União, os Estado, o Distrito
Federal e os Municípios poderão ins-
tituir  impostos  sobre  patrimônio,
renda  ou  serviços dos  partidos
políticos.

c)  a União, os Estado, o Distrito
Federal e os Municípios poderão ins-
tituir  impostos  sobre  patrimônio,
renda ou serviços, uns dos outros.

d) a União, os Estado, o Distrito
Federal e os Municípios não poderão
instituir impostos sobre patrimônio,
renda ou serviços, uns dos outros.

13. De acordo com o disposto na Con-
stituição Federal, compete aos Es-
tado e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre:
a) serviços de qualquer natureza.

b) renda e proventos de qualquer na-
tureza.

c) propriedade de veículos automo-
tores.

d) propriedade predial e territorial
urbana.

14. Conforme  disposto na Constitui-
ção  Federal, os  conflitos  de  com-
petência, em matéria tributária, en-
tre a União, os Estado, o Distrito
Federal e os Municípios serão regu-
lados por meio de:

a) Emenda à Constituição.

b) Decreto Autônomo.

c) Lei Complementar.

d) Portaria.

15. De  acordo  com  o  disposto  na
Constituição Federal, o Imposto so-
bre a Propriedade de Veículos Auto-
motores é de competência:

a) da União.

b) dos Municípios.

c) da União e dos Municípios.

d) dos Estado e do Distrito Federal.

DIREITO ADMINISTRATIVO

16.  A obrigatoriedade de publicação
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dos  atos  oficiais  emanados  da
Administração  Pública,  ex  vi  os
contratos  administrativos,
portarias,  decretos,  entre  outros,
decorre da aplicação dos seguintes
princípios:

a) eficiência e publicidade;

b) moralidade e legalidade;

c) publicidade e razoabilidade;

d) legalidade e publicidade.

17. Sobre  os  agentes  públicos  é
CORRETO afirmar:

a)  os  servidores  públicos  stricto
sensu  mantêm  com  o  Poder  Público
vínculo de natureza trabalhista.

b)  o  ingresso  de  funcionários  nos
quadros das entidades integrantes da
Administração  Indireta  (Sociedades
de  Economia  Mista,  Empresas
Públicas), não depende de concurso
público.

c)  a  restrição  constitucional  à
acumulação  de  cargos  públicos  é
estendida  aos  empregos  da
Administração Indireta.

d)  a  investidura  dos  agentes
políticos  demanda  aprovação  prévia
em concurso público de provas ou de
provas e títulos.

18. São  características  das
empresas públicas, EXCETO:

a) personalidade jurídica de direito
privado e patrimônio próprio.

b)  autonomia  administrativa  e
financeira.

c) quadro de pessoal próprio.

d)  capital  social  constituído  em
parte pelo Poder Público e em parte
por particulares.

19. A instauração de procedimentos
administrativos  visando  esclarecer
eventuais  faltas  atribuídas  a
servidores  públicos  e  aplicar  as
sanções  administrativas
correspondentes decorre do exercício
do poder:

a) hierárquico.

b) vinculado.

c) discricionário.

d) disciplinar.

20. Sobre  responsabilidade  civil
do Estado é CORRETO afirmar:

a)  o  Estado  responde  pelos  danos
causados  por  seus  servidores,
independentemente  de  culpa  da
vítima.

b) a culpa exclusiva da vítima elide
a responsabilidade do Estado. 

c)  o  servidor  responde,
independentemente  de  culpa,  pelo
ressarcimento  decorrente  da  ação
judicial impetrada.

d)  os  concessionários  de  serviços
públicos  não  respondem,
objetivamente, pelos danos causados
por seus agentes.

21. Qual  das  situações  abaixo
relacionadas NÃO  configura hipótese
de inexigibilidade de licitação:
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a)  aquisição  de  materiais,
equipamentos,  ou  gêneros  que  só
possam ser fornecidos por produtor,
empresa  ou  representante  comercial
exclusivo.

b) quando não acudirem interessados
à  licitação  anterior  e  esta,
justificadamente,  não  puder  ser
repetida  sem  prejuízo  para  a
Administração, mantidas, neste caso,
todas as condições preestabelecidas.

c) contratação de serviços técnicos,
de  natureza  singular,  com
profissionais ou empresas de notória
especialização.

d)  contratação  de  profissional  de
qualquer  setor  artístico,
diretamente ou através de empresário
exclusivo, desde que consagrado pela
crítica  especializada  ou  pela
opinião pública.

22. No que diz respeito à aplicação
das  sanções  administrativas
previstas  na  Lei  nº  8.666/93  é
INCORRETO afirmar:

a) aplicação de multa não impede a
Administração  de  rescindir  o
contrato e de impor simultaneamente
ao contratado penas de advertência,
suspensão  temporária  ou  declaração
de inidoneidade.

b)  para  validade  da  aplicação  de
penalidades é indispensável que seja
assegurado ao contratado direito ao
contraditório e à ampla defesa.

c)  aplicação  de  penalidades  deve
estar  devidamente  motivada  em
processo administrativo.

d) processos administrativos de que
resultem  sanções  não  poderão  ser
revistos quando surgirem fatos novos
ou  circunstâncias  relevantes
suscetíveis  de  justificar  a
inadequação da sanção aplicada.

23.  NÃO  configura  característica
própria  dos  convênios
administrativos:

a)  desnecessidade  de  prestação  de
contas dos recursos repassados por
quem os recebeu.

b)  interesse  comum  entre  os
partícipes.

c) Mútua cooperação dos partícipes.

d) Descentralização física.

24. O  Estado  exerce  a  função
administrativa por meio de órgãos,
pessoas jurídicas e seus respectivos
agentes.  No  que  diz  respeito  à
organização  da  Administração
assinale a alternativa INCORRETA:

a)  Ocorre  a  chamada  centralização
administrativa  quando  o  Estado
executa  suas  tarefas  diretamente,
por  meio  dos  órgãos  e  agentes
integrantes  da  denominada
administração direta.

b) Ocorre a chamada descentralização
administrativa  quando  o  Estado
desempenha  algumas  de  suas
atribuições  por  meio  de  outras
pessoas,  e  não  pela  sua
administração direta.

c) Na relação entre a administração
direta e indireta há hierarquia.

d)  A  desconcentração  ocorre
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exclusivamente  dentro  da  estrutura
de uma mesma pessoa jurídica. Trata-
se,  a  desconcentração,  de  mera
técnica  administrativa  de
distribuição interna de competências
de uma pessoa jurídica.

25. O  chamado  terceiro  setor  pode
ser  definido  como  aquele  composto
por entidades privadas da sociedade
civil,  que  prestam  atividade  de
interesse  social,  por  iniciativa
privada, sem fins lucrativos. Sobre
as  Organizações  Sociais  (OS)  e  as
Organizações da Sociedade Civil de
Interesse  Público  (OSCIP)  é
INCORRETO afirmar:

a)  Uma  entidade  não  pode  ser
qualificada  concomitantemente  como
OS e OSCIP.

b)  A  OS  formaliza  parceria  com  o
Poder Público mediante contrato de
gestão.

c) A OSCIP formaliza parceria com o
Poder  Público  mediante  termo  de
parceria.

d)  A  qualificação  de  uma  entidade
como OS ou OSCIP é ato vinculado da
Administração Pública.

DIREITO CIVIL

26.  Acerca da vigência das leis, é
CORRETO afirmar que:

a) A lei nova revoga a lei antiga,
quando com esta incompatível, desde
que  haja  declaração  expressa  de
revogação.

b) O início da vigência de uma lei
pode  coincidir  com  a  data  de  sua
publicação no Diário Oficial.

c)  A  lei  nova,  que  estabeleça
disposições  gerais  ou  especiais  a
par  das  já  existentes,  revoga  ou
modifica a lei anterior.

d)  A  repristinação  é,  como  regra,
permitida  e  utilizada  no  direito
brasileiro,  admitindo-se,
eventualmente, que a lei afaste sua
incidência.

27.  Assinale qual das alternativas
aponta  as  formas  de  integração
normativa  previstas  na  Lei  de
Introdução  às  Normas  do  Direito
Brasileiro  para  utilização  pelo
juiz, quando a lei for omissa, ao
decidir o caso:

a) Princípios  gerais  de  direito,
costumes e analogia.

b) Costumes, analogia e equidade.

c)  Princípios  gerais  de  direito,
doutrina e jurisprudência.

d)  Jurisprudência,  costumes  e
analogia.

28. Sobre a capacidade das pessoas
naturais no Código Civil, quais das
alternativas  abaixo  corresponde  a
pessoas absolutamente incapazes para
a prática dos atos da vida civil?

a) os ébrios habituais, os viciados
em  tóxicos,  e  os  que,  por
deficiência  mental,  tenham  o
discernimento reduzido.

b)  os  excepcionais,  sem
desenvolvimento mental completo.

c)  os  que,  por  enfermidade  ou
deficiência  mental,  não  tiverem  o
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necessário  discernimento  para  a
prática desses atos.

d) os idosos, a partir dos oitenta
anos de idade.

29.  No que diz respeito às pessoas
jurídicas  de  direito  público
interno, é CORRETO afirmar que elas:

a) não respondem por atos dos seus
agente que, intencionalmente e nessa
qualidade, tiverem causado danos a
terceiros, os quais deverão demandar
diretamente contra os causadores do
dano.

b) são civilmente responsáveis por
atos  dos  seus  agentes  que  nessa
qualidade causem danos a terceiros,
ressalvado direito regressivo contra
os  causadores  do  dano,  se  houver,
por parte destes, culpa ou dolo.

c)  são  responsáveis  apenas  pelos
danos  causados  comprovadamente  por
dolo  ou  culpa  de  seus  agentes,  a
terceiros.

d) são civilmente responsáveis pelos
atos  dolosos  e  culposos  de  seus
agentes,  desde  que  haja  sentença
condenatória criminal transitada em
julgado  em  face  dos  mesmos,
ressalvado  direito  de  regresso
contra os causadores do dano.

30. No  que  tange  aos  direitos  da
personalidade,  é  CORRETO afirmar
que:

a)  É  válida,  com  objetivo
científico,  ou  altruístico,  a
disposição gratuita ou remunerada do
próprio corpo, no todo ou em parte,
para depois da morte.

b)  O  nome  da  pessoa  não  pode  ser
empregado por outrem em publicações
ou representações que a exponham ao
desprezo público, exceto quando não
haja intenção difamatória.

c)  O  pseudônimo  adotado  por  uma
pessoa,  ainda  que  para  atividades
ilícitas, goza da proteção que se dá
ao nome.

d) Ninguém pode ser constrangido a
submeter-se,  com  risco  de  vida,  a
tratamento médico ou a intervenção
cirúrgica.

31.  Quanto  às  invalidades  dos
negócios  jurídicos,  assinale  a
alternativa INCORRETA:

a) Quanto ao erro ou ignorância, o
falso motivo só vicia a declaração
de  vontade  quando  expresso  como
razão determinante.

b)  Nos  negócios  jurídicos
bilaterais,  o  silêncio  intencional
de uma das partes a respeito de fato
ou qualidade que a outra parte haja
ignorado, constitui omissão dolosa,
provando-se  que  sem  ela  o  negócio
não se teria celebrado.

c) vicia o negócio jurídico a coação
exercida  por  terceiro,  ainda  que
dela  não  tivesse  ou  não  pudesse
conhecimento  a  parte  a  que
aproveite,  e  esta  responderá
solidariamente com aquele por perdas
e danos.

d)  é  nulo  o  negócio  jurídico
simulado,  mas  subsistirá  o  que  se
dissimulou,  se  válido  for  na
substância e na forma, ressalvados
os direitos de terceiros de boa-fé
em face dos contraentes do negócio
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jurídico simulado.

32.  Assinale  a  alternativa  que
contém  uma  hipótese  de  vício  do
consentimento  e  uma  hipótese  de
vício social:

a) dolo e estado de perigo.

b) lesão e simulação.

c) estado de perigo e coação.

d) dolo e coação.

33.  Assinale a alternativa CORRETA,
de acordo com o Código Civil:

a) O direito à sucessão aberta con-
sidera-se bem móvel para os efeitos
legais.

b) Perdem o caráter de imóveis os
materiais  provisoriamente  separados
de um prédio, para nele se reempre-
garem.

c) são fungíveis os bens movéis que
podem  substituir-se  por  outros  da
mesma espécie, qualidade e quanti-
dade.

d) são bens divisíveis os que, ao
serem fracionados, sofrem alteração
na  sua  substância,  diminuição
considerável  de  valor  e  causam
prejuízo do uso a que se destinam.

34.  No que diz respeito às pessoas
jurídicas  de  direito  público
interno, é CORRETO afirmar que elas:

a)  não respondem por atos dos seus
agente que, intencionalmente e nessa
qualidade, tiverem causado danos a
terceiros, os quais deverão demandar

diretamente contra os causadores do
dano.

b) são civilmente responsáveis por
atos  dos  seus  agentes  que  nessa
qualidade causem danos a terceiros,
ressalvado direito regressivo contra
os  causadores  do  dano,  se  houver,
por parte destes, culpa ou dolo.

c)  são  responsáveis  apenas  pelos
danos  causados  comprovadamente  por
dolo  ou  culpa  de  seus  agentes,  a
terceiros.

d) são civilmente responsáveis pelos
atos  dolosos  e  culposos  de  seus
agentes,  desde  que  haja  sentença
condenatória criminal transitada em
julgado  em  face  dos  mesmos,
ressalvado  direito  de  regresso
contra os causadores do dano.

35.  A  respeito  da  indenização,
assinale a alternativa INCORRETA:

a)  A  indenização  mede-se  pela
extensão  do  dano.  Porém,  havendo
dano  de  grande  monta  face  à
capacidade  financeira  do  seu
causador,  deverá  o  juiz  reduzir,
equitativamente, a indenização.

b)  Se  a  vítima  tiver  concorrido
culposamente para o evento danoso, a
sua indenização será fixada tendo-se
em conta a gravidade de sua culpa em
confronto com a do autor do dano.

c) No caso de lesão ou outra ofensa
à  saúde,  o  ofensor  indenizará  o
ofendido das despesas do tratamento
e dos lucros cessantes até ao fim da
convalescença, além de algum outro
prejuízo que o ofendido prove haver
sofrido.
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d)  A  indenização  por  injúria,
difamação ou calúnia consistirá na
reparação do dano que delas resulte
ao ofendido.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

36. São princípios do direito pro-
cessual civil, EXCETO:

a) princípio do duplo grau de juris-
dição.

b) princípio do contraditório e da
ampla defesa.

c)  princípio  da  afastabilidade  do
controle judicial.

d) princípio do devido processo le-
gal.

37. É CORRETO afirmar que as partes
e de todos aqueles que de qualquer
forma participam do processo:

a) devem proceder com lealdade, mas
não é necessária a boa-fé.

b) não devem expor os fatos em juízo
conforme a verdade.

c)  devem  cumprir  com  exatidão  os
provimentos mandamentais, mas podem
criar  embaraços  à  efetivação  de
provimentos  judiciais,  de  natureza
antecipatória.

d)  devem  proceder  com  lealdade  e
boa-fé.

38. Assinale a alternativa  CORRETA
de acordo com o disposto no Código
de Processual Civil:

a)  computar-se-á  em  quadruplo  o
prazo para contestar e em dobro para

recorrer  quando  a  parte  for  a
Fazenda  Pública  ou  o  Ministério
Público.
b) computar-se-á em quadruplo todos
os  prazo  quando  a  parte  for  a
Fazenda Pública.

c) computar-se-á em dobro todos os
prazo quando a parte for a Fazenda
Pública.

d) os prazos para a Fazenda Pública
contestar são sempre computados de
forma simples.

39. De  acordo  com  o  disposto  no
Código de Processo Civil, é CORRETO
afirmar que quando duas ou mais pes-
soas litigarem, no mesmo processo,
ativa ou passivamente, havendo entre
elas  comunhão  de  direitos  ou  de
obrigações relativamente à lide, es-
tará caracterizado:

a) a oposição.

b) a denunciação da lide.

c) o litisconsórcio.

d) a nomeação à autoria.

40. De acordo com o disposto no Có-
digo  de  Processo  Civil,  é  CORRETO
afirmar que o processo será extinto
com resolução do mérito quando:

a) o juiz indeferir a petição ini-
cial.

b)  o  juiz  acolher  a  alegação  de
litispendência.

c) ocorrer a confusão entre autor e
réu.
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d) o juiz acolher ou rejeitar o pe-
dido do autor.

41. De acordo com o disposto no Có-
digo  de  Processo  Civil,  é  CORRETO
afirmar que o procedimento comum é:

a) ordinário ou sumário.

b) somente o ordinário.

c) somente o sumário.

d) somente o sumaríssimo.

42. De acordo com o disposto no Có-
digo  de  Processo  Civil,  é  CORRETO
afirmar que  a petição inicial será
considerada inepta quando:

a)  o  pedido  for  juridicamente
possível.
 
b) os pedidos forem compatíveis en-
tre si.

c)  da  narração  dos  fatos  decorrer
logicamente a conclusão.

d)  lhe  faltar  pedido  ou  casa  de
pedir.

43. De acordo com o disposto no Có-
digo  de  Processo  Civil,  é  CORRETO
afirmar que:

a)  uma ação  nunca  é idêntica  à  ou-
tra.

b)  uma  ação  é  idêntica  à  outra
quando tem o mesmo pedido, indepen-
dentemente de as partes a as causas
de pedir serem diferentes.

c)  há  litispendência  quando  se
repete ação que está em curso.

d) há coisa julgada quando se repete
ação que está em curso.
44. Conforme  disposto  no  Código
Civil, é CORRETO afirmar que contra
a sentença é cabível recurso de:

a) apelação.

b) embargos de divergência.

c) agravo retido.

d) recurso especial.

45. Conforme disposto no Código Ci-
vil, é CORRETO afirmar que contra os
despachos de mero expediente:

a) não cabe recurso.

b) é cabível recurso especial.

c) é cabível recurso extraordinário.

d) é cabível recurso de apelação.

DIREITO DO TRABALHO

46. A  respeito  dos  conceitos  de
empregado e empregador, assinale a
alternativa CORRETA:

a) não haverá distinções relativas à
espécie de emprego e à condição de
trabalhador,  nem  entre  o  trabalho
intelectual, técnico e manual.
 
b)  a  subordinação  exigida  para
conformação da relação de emprego é
a  subordinação  jurídica,  não
admitindo  a  jurisprudência  a
subordinação estruturante.

c)  considera-se  empregado,  toda
pessoa  física  ou  jurídica  que
prestar  serviços  de  natureza  não
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eventual  a  empregador,  sob  a
dependência  deste  e  mediante
salário.
d) a dependência que se exige para
configuração da relação de emprego é
a econômica.

47. SÃO hipóteses de suspensão do
contrato de trabalho:

a)  afastamento  para  curso  ou
programa  de  qualificação  oferecido
pelo empregador com prazo de 02 a 05
meses, férias, licença paternidade.
b) auxílio doença após o 16º dia,
afastamento para curso ou programa
de  qualificação  oferecido  pelo
empregador  com  prazo  de  02  a  05
meses, suspensão disciplinar.

c) licença para casamento, licença
paternidade,  licença  por  morte  de
parente.

d)  suspensão  disciplinar,  auxílio-
doença até o 15º dia, férias.

48. Integram o salário, para todos
os efeitos legais:

a) vestuários, equipamentos e outros
acessórios fornecidos aos empregados
e utilizados no local de trabalho,
para a prestação do serviço.

b)  transporte  destinado  ao
deslocamento  para  o  trabalho  e
retorno, em percurso servido ou não
por transporte público. 

c) as ajudas de custo, assim como as
diárias para viagem que excedam de
50% (cinqüenta por cento) do salário
percebido pelo empregado.

d)seguros  de  vida  e  de  acidentes
pessoais.

49. O  pagamento  das  verbas
rescisórias na hipótese de extinção
por advento do termo do contrato por
prazo determinado deve ser feito:

a) em até oito dias após o advento
do termo.

b) em até dez dias após o advento do
termo.

c)  no  primeiro  dia  útil  após  o
advento do termo.
d) em até quinze dias após o advento
do termo.

50. Considerando  a  atual
jurisprudência do STF e do TST sobre
o tema Responsabilidade Subsidiária
do  Estado  pelo  adimplemento  de
verbas  trabalhistas  nos  casos  de
terceirização,  assinale  a
alternativa CORRETA:

a)  O  STF  declarou  a
inconstitucionalidade do art. 71 da
lei de licitações.

b)  Não  há  que  se  falar  em
responsabilidade  subsidiária  da
Administração  Pública  pelo
adimplemento das verbas trabalhistas
por  parte  das  empresas  por  ela
contratadas.

c)  A  responsabilidade  do  Estado
pelo  adimplemento  das  verbas
trabalhistas por parta das empresas
por  si  contratadas  é  objetiva  e
decorre  tão  somente  do
inadimplemento.

d)  Os  entes  integrantes  da
Administração  Pública  direta  e
indireta respondem subsidiariamente,
desde  que  haja  participado  da
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relação processual e conste também
do título executivo judicial, 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.
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