
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

ESTADO DE SÃO PAULO

ConCurso PúbliCo

047. Prova Prático-Profissional

ProCurador JurídiCo

� Você recebeu este caderno contendo um tema de peça processual a ser desenvolvido.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno.
� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, 

informe ao fiscal da sala.
�	Assine	apenas	no	local	indicado	na	capa;	qualquer	identificação	ou	marca	feita	pelo	candidato	no	corpo	deste	caderno,	que	possa	
permitir	sua	identificação,	acarretará	a	atribuição	de	nota	zero	à	prova.

� É vedado, em qualquer parte do material recebido, o uso de corretor de texto, de caneta marca-texto ou de qualquer outro 
material similar.

�	 Redija	o	texto	definitivo	com	caneta	de	tinta	azul	ou	preta.	Os	rascunhos	não	serão	considerados	na	correção.	A	ilegibilidade	da	
letra	acarretará	prejuízo	à	nota	do	candidato.

�	A	duração	da	prova	é	de	2	horas,	já	incluído	o	tempo	para	a	transcrição	do	texto	definitivo.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	 Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	até	que	o	último	deles	entregue	sua	prova,	

assinando termo respectivo.
�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	este	caderno.
�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fisCal Para abrir este Caderno.

03.07.2016	|	tarde

ausente

uso eXclusivo Do fiscal

Assinatura do candidato

Nome do candidato

Prédio Sala CarteiraInscriçãoRG



NÃO ESCREVA NESTA PÁGINA
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NÃO ASSINE ESTA FOLHA

rascunHo

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.

Peça Processual

João Antonio, ao atravessar a rua fora da faixa de pedestres, foi atingido por veículo pertencente à empresa privada  
prestadora de serviços de coleta de lixo municipal, que lhe causou ferimento de natureza leve, sendo atendido por hospital 
municipal, ficando dois dias de repouso.

Em razão desse fato, João Antonio propôs ação de reparação de danos em face da municipalidade, requerendo ser  
indenizado por danos morais no valor de R$ 100.000,00, danos materiais equivalente às despesas médicas hospitalares, 
assim como, requereu o pagamento de pensão mensal vitalícia de um salário-mínimo.

Como procurador jurídico, elabore a peça adequada para a defesa do Município de Alumínio.
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pEçA pROCESSUAL

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.
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Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.
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NÃO ASSINE ESTA FOLHA

pEçA prOcESSuAL

Texto definitivo
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