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ADVOGADO 
 

AATTEENNÇÇÃÃOO  

  

��  AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

��  OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  

ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  ((ddeezz))  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  ddee  

LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa,,  1100  ((ddeezz))  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  ddee  IInnffoorrmmááttiiccaa  ee  2200  ((vviinnttee))  ddee  

CCoonnhheecciimmeennttooss  EEssppeeccííffiiccooss..  

��  SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  

iinnffoorrmmee,,  iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

��  UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  

NNoommee  ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  

NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo..  

��  PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa,,  vvooccêê  

rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddee  LLeeiittuurraa  ÓÓttiiccaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  

iimmpprreessssoo  nnoo  CCaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo..  

��  AAss  bboollhhaass  ccoonnssttaanntteess  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  

eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  oouu  pprreettaa..    

��  PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall,,  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  

aa  ssaallaa  eemm  ssiillêênncciioo..  

 
 
 

BBOOAA  SSOORRTTEE!!  
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  DDEE  LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  
  

Leia o texto abaixo e responda às questões de 01 a 03. 
 

João, Francisco, Antônio 
 

João, Francisco, Antônio põem-se a contar-me a sua vida. Moram tão longe, no subúrbio, precisam sair tão cedo de 
casa para chegar pontualmente a seu serviço. Já viveram aglomerados num quarto, com mulher, filhos, a boa sogra 
que os ajuda, o cão amigo à porta... A noite deixa cair sobre eles o sono tranquilo dos justos. O sono tranquilo que 
nunca se sabe se algum louco vem destruir, porque o noticiário dos jornais está repleto de acontecimentos 
inexplicáveis e amargos. 

João, Francisco, Antônio vieram a este mundo, meu Deus, entre mil dificuldades. Mas cresceram, com os pés 
descalços pelas ruas, como os imagino, e os prováveis suspensórios - talvez de barbante - escorregando-lhes pelos 
ombros. É triste, eu sei, a pobreza, mas tenho visto riquezas muito mais tristes para os meus olhos, com vidas frias, 
sem nenhuma participação do que existe, no mundo, de humano e de circunstante. (...) 

João, Francisco, Antônio amam, casam, acham que a vida é assim mesmo, que se vai melhorando aos poucos. 
Desejam ser pontuais, corretos, exatos no seu serviço. É dura a vida, mas aceitam-na. Desde pequenos, sozinhos 
sentiram sua condição humana e, acima dela, uma outra condição a que cada qual se dedica, por ver depois da 
vida a morte e sentir a responsabilidade de viver. 

João, Francisco, Antônio conversam comigo, vestidos de macacão azul, com perneiras, lavando vidraças, passando 
feltros no assoalho, consertando fechos de portas. Não lhes sinto amargura. Relatam-se, descrevem as modestas 
construções que eles mesmos levantaram com suas mãos, graças a pequenas economias, a algum favor, a algum 
benefício. E não sabem com que amor os estou escutando, como penso que este Brasil imenso não é feito só do que 
acontece em grandes proporções, mas destas pequenas, ininterruptas, perseverantes atividades que se desenvolvem 
na obscuridade e de que as outras, sem as enunciar, dependem. 

Por isso, as enuncio, porque sei que, na sombra, se desenvolve este trabalho humilde de Antônio, Francisco, João.  

(Cecília Meireles. Janela mágica. São Paulo, Moderna, 1983.) 
 
01. Pela compreensão do texto, podemos inferir que 
 

I. os personagens que dão título ao texto são pessoas pobres que, desde a infância, enfrentam dificuldades para 
sobreviver. 

II. João, Francisco, Antônio mesmo entre mil dificuldades não são pessoas infames.  
III. os personagens, à noite, dormem sempre inquietos, embora nunca saibam se o despertar será perturbado por 

delinquentes que moram no subúrbio.  
IV. João, Francisco, Antônio são pontuais e responsáveis no trabalho, já que chegam muito cedo.  

 
Somente está CORRETO o que se afirma em 
 
A) I.  B) II.  C) I e II.  D) I e III.  E) I e IV. 
 
02. Sobre João, Francisco, Antônio, é INCORRETO afirmar que 
 
A) chegam pontualmente todos os dias ao trabalho. 
B) erguem suas residências modestas com suas próprias mãos. 
C) não perderam a humanidade nem a dignidade. 
D) não exteriorizam tristeza por viver em meio às adversidades. 
E) representam milhares de brasileiros que, sem tristezas nem reclamações, sobrevivem. 
 
03. Sobre o trecho “este Brasil imenso não é feito só do que acontece em grandes proporções, mas destas pequenas, 

ininterruptas, perseverantes atividades que se desenvolvem na obscuridade e de que as outras, sem as enunciar, 
dependem”.   

 
I. O antônimo de “ininterruptas” é “interruptas” assim como o sinônimo de “grande” é “colossal”.  
II. O antônimo de “ininterruptas” é “interrompidas” assim como o sinônimo de “obscuridade” é “claridade”.  
III. O antônimo de “perseverantes” é “umbrosas” assim como o sinônimo de “imenso” é “enorme”.  

 
Somente é VERDADEIRO o que se afirma em 
 
A) I. B) II.  C) I e II.  D) I e III.      E) III. 
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04. Associe segundo o código:  
 

1. Hipônimo  I. Vegetal é (  ) de rosa. 

2. Hiperônimo  II. Homem é (  ) de animal. 

   III. Eletrodoméstico é (  ) de liquidificador 

   IV. Mamífero é (  ) de tigre. 

   V. Pastor-alemão é (  ) de cachorro. 

 
A alternativa CORRETA é: 
 
A) I-1, II-2, III-1, IV-2, V-1.   
B) I-1, II-1, III-2, IV-1, V-1.  D) I-2, II-2, III-1, IV-1, V-2. 
C) I-2, II-1, III-2, IV-2, V-1. E) I-2, II-2, III-2, IV-2, V-2. 
    
05. “Sei que ainda há muitos descontentes.” A seguir, apresentam-se várias reconstruções da frase, ora com o verbo 

haver, ora com o existir. Uma construção, entretanto, é inadmissível quanto à concordância. Assinale-a.  
 
A) Sei que ainda existirão muitos descontentes. 
B) Sei que ainda deverão haver muitos descontentes.  D) Sei que ainda existem muitos descontentes. 
C) Sei que ainda podem existir muitos descontentes. E) Sei que ainda vai haver muitos descontentes. 
  
06. “Sentiu o comportamento de Angélica (1) observou-o (2) viu suas reações diante de cada farda (3) e compreendeu que 

nada lhe provocava maior emoção que uma farda de marinheiro”.  
 No período, as vírgulas SÃO OBRIGATÓRIAS nos parênteses de número(s): 
 
A) 1, apenas. B) 2, apenas. C) 3, apenas. D) 1 e 2, apenas. E) 1, 2 e 3.  
 
07. “Os jurados possuem poder de decisão; os réus, incertezas e muitos conflitos”. 

Na segunda oração do período acima, ocorreu a omissão do verbo possuir, modificando a estrutura sintática da 
frase. Tal desvio constitui uma figura de sintaxe, reconhecida como 

 
A) Zeugma. B) Assíndeto. C) Elipse. D) Hipérbato. E) Pleonasmo. 
 
08. O vocábulo destacado no fragmento abaixo é um exemplo de 
 

A miséria daquele povo era tamanha que a luta pela sobrevivência se tornou histórica em uma época sem memórias. 

 
A) parassíntese.  
B) sufixação.  D) regressiva. 
C) reduplicação. E) conversão ou derivação imprópria. 
 
09. Assinale a alternativa cuja sequência completa CORRETAMENTE as frases abaixo. 
 

A lei ............. se referiu já foi revogada. 
Os cálculos matemáticos ................ se lembraram eram enormes. 
O emprego ................ aspiras é extremamente importante. 
O conto de Machado ................. gostou foi premiado. 
A peça teatral ................ assistimos foi de uma sutileza política fantástica. 

 
A) que – que – que – que – que 
B) a que – de que – que – que – a que  D) a que – de que – a que – de que – a que 
C) que – de que – que – de que – que E) a que – que – que – que – a que 
 
10. Dadas as sentenças: 
 

1.  Seria-nos mui inconveniente receber uma ordem assim.  
2.  Em hipótese alguma, mentiria-te.  
3.  Ter-me-ão elogiado. 
4.  Você é uma pessoa que decepcionou-me.  

 
Em relação à colocação pronominal, constatamos que está (estão) CORRETA(S): 
 
A) apenas a 1. B) apenas a 2. C) apenas a 3. D) apenas a 4. E) nenhuma. 
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  DDEE  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  
  

11. No Microsoft Word 2003 - versão em Português (Brasil) – assinale a opção correta relativa ao comportamento do 
atalho indicado (o símbolo de “+” indica que as teclas estão sendo pressionadas simultaneamente): 

 
A) Ctrl + M faz a transferência (“move”) de um texto selecionado para outro arquivo. 
B) Alt  + M faz a transferência (“move”) de um texto selecionado para outro arquivo. 
C) Ctrl + P abre a caixa de diálogo de impressão (“print”) da impressora padrão, considerando que ESTA já foi instalada. 
D) Alt + P abre a caixa de diálogo de impressão (“print”) da impressora padrão, considerando que ESTA já foi instalada. 
E) Ctrl + P abre a caixa de diálogo de inserção de figura (“paint”). 
 
12. Ao receber um email, um funcionário decide encaminhá-lo a alguns outros membros de sua repartição; no entanto, 

ele não deseja que tais membros saibam quem foi o remetente original do email nem tão pouco que um membro da 
repartição saiba para quais outros membros a mensagem foi enviada. Uma forma de realizar tal ação no Outlook 
Express é usar a opção de encaminhamento e 

 
A) apagar o endereço do remetente original no corpo da mensagem e utilizar a opção “CCO”, quando digitar o endereço dos 

membros da repartição para os quais o email será encaminhado. 
B) apagar o endereço do remetente original no corpo da mensagem e utilizar a opção “CC”, quando digitar o endereço dos 

membros da repartição para os quais o email será encaminhado. 
C) utilizar a opção “Mensagem Secreta” disponível no menu “Ferramentas” e utilizar a opção “CCO”, quando digitar o 

endereço dos membros da repartição para os quais o email será encaminhado. 
D) utilizar a opção “Mensagem Secreta” disponível no menu “Ferramentas” e utilizar a opção “CC”, quando digitar o endereço 

dos membros da repartição para os quais o email será encaminhado. 
E) utilizar a opção “Mensagem Secreta” disponível no menu “Ferramentas” e utilizar a opção “CC”, quando digitar o endereço 

dos membros da repartição para os quais o email será encaminhado. 
 
13. Depois de redigir completamente uma mensagem e clicar no botão “Enviar/Receber” no Outlook Express, um aviso 

indicando erro de conexão com a Internet informou que a mensagem não havia sido enviada. Em qual pasta essa 
mensagem pode ser encontrada? 

 
A) Caixa de Mensagens Não Enviadas. D) Caixa de Rascunhos. 
B) Caixa de Erros de Mensagens. E) Caixa de Lixeira. 
C) Caixa de Saída. 
 
14. No Microsoft Excel 2007 - versão em Português (Brasil) – deseja-se somar o conteúdo das células A1, A2, A3, A4, 

B1, B2 e B4. Qual dos seguintes comandos digitado na célula C1 realiza tal ação? 
 
A) =soma(A1:B4) D) =soma((A1:B4)-B3) 
B) =soma(A1:B4-B3) E) =soma(A1:B4)/B3 
C) =soma(A1:B4)-B3 
 
15. No Windows XP, a extensão dos arquivos indica o software que será preferencialmente utilizado para abertura de 

um dado arquivo. Os aplicativos geralmente associados às extensões PPT, DOC, XLS, DBF e TXT são nesta ordem: 
 
A) PowerPoint, Excel, Word, Bloco de Notas e Acess  
B) Excel, PowerPoint, Word, Acess e Bloco de Notas 
C) PowerPoint, Word, Excel, Bloco de Notas e Acess 
D) Word, Excel, PowerPoint, Acess e Bloco de Notas 
E) PowerPoint, Word, Excel, Acess e Bloco de Notas 
 
16. Qual das opções abaixo contém uma sigla ou nome que NÃO se refere a uma porta de entrada e/ou saída em um 

microcomputador? 
 
A) Porta USB, porta PS2, porta Serial. 
B) Porta USB, porta PS2, porta Paralela. 
C) Porta USB, porta Paralela, porta SCSI. 
D) Porta USB, porta PS2, porta DDR. 
E) Porta Paralela, porta PS2, porta Ethernet. 
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17. No Microsoft Excel 2007 – versão em Português (Brasil) – um conjunto de células estão preenchidas, cada uma, com 
números inteiros, exceto uma delas que está preenchida com o nome “João”. Ao selecionar TODAS estas células e 
escolher na guia “Número” o formato “Moeda” o efeito nestas células será: 

 
A) todas elas serão precedidas de “R$”. 
B) todas elas, exceto a célula contendo “João” que permanecerá inalterada, serão precedidas de “R$”. 
C) será exibida uma mensagem de erro indicando que a célula contendo “João” não poderia ter estar selecionada durante a 

escolha do formato “Moeda”. 
D) o comando será ignorado, e nenhuma célula será alterada. 
E) será exibida uma mensagem, exigindo confirmação do comando. Se for selecionada a opção “OK”, a célula contendo 

“João” será modificada, e, se for selecionada a opção “Ignorar” esta célula permanecerá inalterada. As demais células serão 
precedidas por “R$”, independente desta escolha. 

 
18. No Microsoft Word 2007 – versão em Português (Brasil) – a seqüência de comandos: Ctrl + N , Ctrl + I, Ctrl + N, 

Ctrl + S (o símbolo de “+” indica que as teclas estão sendo pressionadas simultaneamente) terá por efeito em um 
texto previamente selecionado: 

 
A) Formatar o texto em itálico e sublinhá-lo. D) Formatar o texto em negrito e itálico. 
B) Formatar o texto em negrito, itálico e sublinhá-lo. E) Apenas sublinhar o texto. 
C) Formatar o texto em negrito e sublinhá-lo. 
 
19. Um usuário de um microcomputador, utilizando o Windows Vista, esqueceu sua senha de acesso e não dispõe da 

senha do administrador. Nestas condições, é correto afirmar que 
 
A) se o usuário tiver acesso a uma conta sem privilégios de administrador mas com acesso à Internet, poderá solicitar uma 

redefinição de senha no site da Microsoft desde que sua versão do Windows seja validada como “autêntica”. 
B) se o usuário tiver acesso a uma conta com privilégios de administrador, poderá abrir o arquivo “passwd.inf” no diretório de 

instalação do Windows e visualizar todas as senhas de contas, incluindo a sua senha perdida, abertas naquele 
microcomputador. 

C) se o usuário tiver o disco de instalação do Windows, poderá solicitar uma senha provisória no site da Microsoft, fornecendo 
o código serial do produto. 

D) se o usuário não tiver um disco de redefinição de senha ou acesso a outra conta com privilégios de administrador, não 
conseguirá redefinir sua senha. 

E) será impossível, mesmo acessando o sistema operacional através de outra conta com privilégios de administrador, acessar a 
conta cuja senha foi perdida. Neste caso os dados e arquivos podem ser recuperados pelo administrador, mas a conta tem de 
ser removida do sistema. 

 
20. O gerente de uma equipe encarrega um funcionário de digitalizar uma série de documentos, contendo cada um 

somente textos digitados em antigas máquinas de escrever. O tipo de equipamento e classe de software que 
permitem proceder esta digitalização de tal forma que o documento digitalizado possa ser editado, por exemplo, no 
Microsoft Word, são respectivamente: 

 
A) Scanner e ADR (“Automatic Document Reader”) D) Printer e ADR (“Automatic Document Reader”) 
B) Scanner e OCR (“Optical Character Recognition”) E) Printer e OCR (“Optical Character Recognition”) 
C) Scanner e FTC  (“File to Text Conversor”) 
 
 
 
 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
  

21. A Lei nº 4.504/64 e suas alterações posteriores regulam os direitos e as obrigações concernentes aos bens imóveis 
rurais, para fins de execução da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola. A Reforma Agrária, por sua vez, 
visa estabelecer um sistema de relação entre o homem, a propriedade rural e o uso da terra. O acesso à propriedade 
rural será promovido mediante a distribuição ou a redistribuição de terras através da execução das seguintes 
medidas, EXCETO: 

 
A) Desapropriação por interesse social. 
B) Doação.   
C) Compra e venda.  
D) Arrecadação dos bens vagos. 
E) Desapropriação por necessidade pública. 
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22. A respeito da Lei nº 7.347/85 e suas alterações posteriores, que disciplinam a Ação Civil Pública, de 
responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A ação civil pública é cabível para veicular pretensões que envolvam tributos e fundos de natureza institucional cujos 

beneficiários podem ser individualmente determinados. 
B) A ação civil pública poderá ter, apenas, por objeto a condenação em dinheiro. 
C) O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. 
D) Tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar, dentre outros, a associação que, concomitantemente, esteja 

constituída há, pelo menos, 5( cinco ) anos, nos termos da lei civil.  
E) Os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos, sob pena de incorrer em falta grave, no 

prazo de 5 ( cinco ) dias, à Advocacia Geral da União. 
 
23. Sobre os Direitos e as Garantias Fundamentais contemplados na atual Constituição Federal, assinale a alternativa 

CORRETA. 
 
A) A pena de morte pode ser introduzida em processo de revisão constitucional. 
B) Os analfabetos são elegíveis e podem votar. 
C) Em relação aos direitos políticos, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias 

contados da proclamação  do resultado, instruída a ação com provas de abuso político, corrupção ou fraude. 
D) Brasileiro naturalizado poderá ser nomeado ministro do STF.  
E) Ao direito à probidade e à moralidade da administração pública a Constituição consagra a garantia da ação popular. 
 
24. A Constituição Federal NÃO atribui ao Ministério Público a função institucional de 
 
A) defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. 
B) exercer o controle interno da atividade policial. 
C) instaurar inquérito policial. 
D) promover ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos 

previstos na Constituição. 
E) exercer o controle externo da atividade policial.  
 
25. No que concerne ao Poder Executivo do Estado Brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) O Vice-Presidente não poderá, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, 

sob pena de perda do cargo. 
B) Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última 

vaga. 
C) Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente 

chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e do Supremo Tribunal 
Federal. 

D) O Vice-Presidente substituirá o presidente no caso de vaga. 
E) Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para o cargo de Presidente e Vice-Presidente 

da República será feita trinta dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei. 
 
26. Nos termos da Constituição Federal, é FALSO afirmar que 
 
A) os cargos, os empregos e as funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em 

lei assim como aos estrangeiros, na forma da lei. 
B) no âmbito da administração pública, a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de 

competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. 
C) a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa 

privada do Chefe do Poder Executivo, assegurada revisão geral anual e sem distinção de índice. 
D) havendo compatibilidade de horários, é permitida a acumulação remunerada de cargo para os vereadores. 
E) os acréscimos pecuniários  percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para  fins de concessão 

de acréscimos ulteriores. 
 
27. Quanto aos atos administrativos, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A anulação do ato administrativo opera retroativamente, resguardados os efeitos já produzidos perante terceiro de boa fé. 
B) A revogação do ato administrativo não pode alcançar o ato cujo efeito esteja exaurido. 
C) Tratando-se de motivo de conveniência ou oportunidade, a invalidação do ato dar-se-á por revogação. 
D) A licença é ato vinculado, a autorização é ato discricionário. 
E) Em um ato administrativo, ausente a motivação, quando devesse ser motivado, caracteriza-se o vício conhecido como 

inexistência de motivo. 
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28. O contrato administrativo através do qual o Poder Público faculta ao particular, mediante licitação na modalidade 

concorrência, a utilização exclusiva de bem público, para que o explore conforme sua destinação específica, é 
denominado de 

 
A) permissão de uso. 
B) autorização de uso.  D) concessão de uso. 
C) cessão de uso. E) servidão de uso. 
 
29. As alternativas abaixo contêm impropriedades a respeito da impugnação de edital nos processos licitatórios, com 

exceção, de uma que está CORRETA. Assinale-a. 
 
A) O prazo para o cidadão é de cinco dias antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. 
B) Na mesma hipótese da alínea anterior, o prazo é de três dias. 
C) Para o licitante, o prazo para impugnar o edital será até o quinto dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação. 
D) Na mesma hipótese da alínea anterior, o prazo será até o décimo dia. 
E) O prazo para ambos ( cidadão e licitante) impugnar  o  edital será de 30 dias anterior  à data de abertura dos envelopes de 

habilitação. 
 
30. Verificando que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil ou apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz, considerando o princípio da 
economia, terá a seguinte conduta: 

 
A) determinar a citação do réu. 
B) julgar antecipadamente a lide.  D) extinguir o processo sem exame do mérito. 
C) determinar que o autor a emende. E) extinguir o processo com exame do mérito. 
 
31. Listiconsórcio é um fenômeno que ocorre quando duas ou mais pessoas figuram como autoras ou rés no processo. 

Sobre o assunto, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) O juiz poderá limitar o litisconsórcio  facultativo quanto ao número de litigantes, quando este comprometer a rápida solução 

do litígio. O pedido de limitação não interrompe o prazo para resposta. 
B) O andamento do processo deverá ser realizado, apenas,  por um dos litisconsortes.  
C) Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição da lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide 

de modo uniforme, para todas as partes, caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes 
no processo. 

D) Haverá litisconsórcio, sempre que houver continência entre duas ou mais ações com identidade quanto às partes e à causa 
de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras. 

E) Mesmo considerados como litigantes  distintos, os atos e as omissões praticados por cada litisconsorte prejudicam os 
demais. 

 
32. Nos termos do Código Civil, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) As Associações constituem pessoa jurídica de direito público interno. 
B) O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Se, porém, a pessoa 

natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer deles. 
C) Os rios e lagos são considerados bens públicos de uso especial. 
D) Não é lícito às partes contratantes estipular contratos atípicos não previstos no Código Civil. 
E) Considera-se possuidor  todo aquele que tem, de fato, o  exercício pleno de todos os poderes inerentes à propriedade. 
 
33. Sobre as limitações constitucionais do poder de tributar, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a imunidade tributária incidente sobre livros só é extensível ao papel nele utilizado, se a obra tiver fins didático-

educacionais. 
B) a proibição da instituição de impostos sobre templos de qualquer culto não alcança os impostos de importação de produtos 

estrangeiros e operações de crédito, câmbio e seguro. 
C) é vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. 
D) é vedado cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído 

ou aumentado. 
E) é vedado utilizar tributo com efeito de confisco. 
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34. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. A 
propósito das características e atribuições do Tribunal de Contas da União, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Emite parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, cabendo ao Congresso Nacional 

aprová-las ou rejeitá-las mediante decreto legislativo. 
B) Julga os responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos na Administração Federal, Direta e Indireta por crimes contra o 

erário público. 
C) Auxilia o Presidente da República na fiscalização das estatais, autarquias e fundações. 
D) Emite decisões jurisdicionais,  em qualquer âmbito, uma vez que compete a ele julgar as contas. 
E) Decreta a anulação de atos e contratos dos órgãos jurisdicionados, considerados ilegais. 
 
35. “Inovar artificiosamente, na pendência do processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com  

fim de induzir a erro o juiz ou o perito”, constitui, pelo Código Penal, crime de  
 
A) favorecimento pessoal. 
B) fraude processual.   
C) favorecimento real.  
D) patrocínio infiel. 
E) coação no curso do processo. 
 
36. Sobre a interpretação e integração da legislação tributária, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Na ausência de disposição expressa, a autoridade tributária competente para aplicar a legislação tributária utilizará 

sucessivamente, na ordem indicada: 
I- os princípios gerais do direito tributário; 
II- a analogia; 
III- os princípios gerais do direito público; 
IV- a equidade. 

B) Os princípios gerais do direito privado não podem ser utilizados para definição dos efeitos tributários e, sim, para pesquisa 
de definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos. 

C) Um tributo não previsto em lei pode ser instituído através do princípio da analogia, salvo em casos determinados por lei. 
D) O emprego da equidade poderá resultar na dispensa do pagamento devido. 
E) Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre o sujeito ativo e passivo da obrigação tributária. 
 
37. O Procedimento Ordinário reger-se-á segundo as disposições dos livros I e II do Código de Processo Civil. Sobre o 

tema, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) É na contestação que o réu tem competência para alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito 

com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. 
B) A cumulação de vários pedidos, num único pedido contra o mesmo réu, ainda que entre eles não haja conexão, não é 

permitida pela legislação. 
C) Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa. Assim, dependem de 

prova todos os fatos, mesmo os em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. 
D) A confissão judicial faz prova contra o confitente, não prejudicando, todavia, os litisconsortes. Nas ações que versarem 

sobre bens imóveis ou direitos sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge valerá sem a do outro. 
E) Há confissão quando a parte admite a verdade de um fato contrário ao seu interesse e favorável ao adversário. Desta forma, 

a confissão judicial espontânea só pode ser feita pela própria parte. 
 
38. Nos termos da CLT, Consolidação das leis Trabalhistas, integram o salário não só a importância fixa estipulada 

como também  
 
A) ajudas de custo. 
B) diárias para viagem. 
C) diárias para viagem desde que não excedam 50% do salário do empregado. 
D) gorjetas. 
E) seguro de vida e de acidentes pessoais. 
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39. Julgue os itens abaixo, como V (verdadeiro) ou F (falso) com base nas disposições pertinentes ao Processo do 
Trabalho. 

 
(   )  São isentos do pagamento de custas processuais, além dos beneficiários da justiça gratuita, dentre outros, as 

autarquias e fundações públicas municipais que não explorem atividade econômica. 
(   )  A competência para a execução das decisões trabalhistas de qualquer instância está atribuída para as Juntas de 

Conciliação e Julgamento. 
(   )  As Juntas de Conciliação e Julgamento poderão conciliar, instruir ou julgar com qualquer número de vogais, 

independente da presença do seu presidente. 
(   )  Após encerrado o juízo conciliatório, não é  lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao processo. 
(    )  Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar 

suas reclamações até o final. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
 
A) F, F, V, V, V.  B) F, V, V, V, F. C) V, F, F, F, V. D) V, F, F, V, V. E) V, V, F, V, V. 
 
40. Sobre os termos da legislação trabalhista, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A irredutibilidade do salário não foi concedida aos empregados domésticos como direito trabalhista legalmente constituído. 
B) A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, poderá exceder a 8 (oito) horas diárias 

determinadas pela legislação, desde que seja justificado pelo empregado. 
C) O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, 

assegura a percepção de adicional respectivamente 30% (trinta por cento) 20% (vinte por cento) e 10 (dez por cento) do 
salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. 

D) O pagamento do salário do empregado, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período 
superior a 1 (um) mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações. 

E) O empregado pode deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário até 2 (dois) dias consecutivos, quando tiver que 
comparecer a juízo. 

  


