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ADVOGADO 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Leia o texto e responda às questões a seguir. 

 

Texto 1 

Alerta em ingresso de 'Praia do Futuro' diz respeito à meia-entrada e não a sexo 

gay, diz cinema 
(adaptado de http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-

entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105) 

Espectador diz ter sido avisado sobre cenas íntimas no filme com Wagner Moura em 

sala em João Pessoa 

RIO — Ao lançar "Praia do futuro" no Festival de Berlim, em fevereiro, Wagner Moura 

tentou se esquivar das perguntas sobre as cenas de sexo entre seu personagem e o do 

ator alemão Clemens Schick. "Temos que ter responsabilidade de não fazer isso virar 

um assunto. É preciso ver essa relação entre eles com naturalidade", disse ele, à época. 

Não adiantou. As cenas estão se tornando o principal assunto do filme, que tem 

classificação etária de 14 anos. 

Em Niterói, no Cinemark do Plaza Shopping, cerca de 40 pessoas saíram no meio de 

uma sessão (domingo, às 21h) do novo filme de Karim Aïnouz, conforme adiantou o 

colunista do GLOBO Ancelmo Gois. Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes 

pedirem o reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram, uma 

unidade também da rede Cinemark passou a fazer o alerta nas bilheterias. Há relatos 

parecidos em São Luís, em que clientes saíram de uma sessão reclamando não terem ido 

ao cinema "para ver aquilo". 

Procurado pelo GLOBO, Aïnouz comentou a polêmica. 

— Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de semana 

em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no 

público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a 

intolerância e o preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em 

geral são frutos da ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo 

que o nosso filme venha pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais 

tolerância e respeito às diferenças. 

Já em João Pessoa, o professor de turismo e administrador de empresas Iarlley Araujo, 

de 34 anos, que foi assistir ao filme numa sala da rede Cinépolis, foi alertado pelo 

atendente sobre as "cenas de sexo homossexual". "Senhor, tem certeza de que deseja ver 

esse filme?", teria perguntado o funcionário, de acordo com o post publicado por Iarlley 

Araújo no Instagram, em que compartilha uma imagem com o carimbo de "avisado" no 

ingresso do filme. Mas, segundo a empresa, tudo não passa de um mal entendido.  

 

http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
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1. Em relação ao texto 1, é CORRETO afirmar: 

 

I- É um editorial, com características injuntivas. 

II- É um texto jornalístico com traços argumentativos e expositivos. 

III- É uma propaganda institucional em formato de artigo de opinião. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são incorretas. 

c) Todas são incorretas, com exceção da afirmativa II. 

d) Apenas III é correta. 

 

2. Sobre o trecho ―Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no 

primeiro fim de semana em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é 

quase insignificante. No entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a 

temperatura da homofobia no público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes 

com esse tipo de reação porque a intolerância e o preconceito são manifestações muito 

tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da ignorância, assim como o 

fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha pra fazer avançar 

este debate, e quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças‖, podemos 

AFIRMAR que: 

 

a) A repetição continuada da palavra rejeição foi extremamente necessária, já que não 

existe em Língua Portuguesa outro vocábulo anafórico semelhante. 

b) Para ficar gramaticalmente correto, o jornalista que escreveu o artigo deveria ter 

modificado a transcrição da opinião do cineasta Karim Aïnouz, evitando assim a 

repetição da mesma palavra. 

c) O ―erro‖ linguístico do cineasta se deve ao fato do mesmo ser estrangeiro e não 

conhecer bem a gramática da Língua Portuguesa. 

d) Os termos “reação”, “intolerância” e “preconceito” não só recuperam 

adequadamente o vocábulo reiterado pelas frases anteriores (rejeição) mas 

também ampliam seu significado. 
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3. Sobre o uso do acento grave nas expressões ―à meia-entrada‖ (ocorrência 1) e ―à 

época‖ (ocorrência 2), podemos AFIRMAR que: 

 

I- É pautado pela mesma regra nas ocorrências 1 e 2 

II- É pautado pela regra de preceder uma palavra feminina na ocorrência 1 

III- É pautado pela regra da preposição a que, ao reger um substantivo feminino 

singular, forma uma locução adverbial que deve necessariamente ser assinalada com um 

acento diferencial na ocorrência 2  

 

a) Todas são falsas, com exceção da III. 

b) Todas são verdadeiras, com exceção da I. 

c) São verdadeiras I e II. 

d) Somente I é verdadeira. 

 

4. O pronome "se" na frase ―Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o 

reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram (...)‖ tem o mesmo 

valor semântico-sintático na seguinte frase: 

 

a) Em Maceió paga-se pouco mas vive-se bem. 

b) Precisa-se de empregados responsáveis. 

c) Os passageiros indignaram-se com a greve do metrô. 

d) Após a confusão inicial, durante a briga, os motoristas insatisfeitos ofenderam-se 

com a maior naturalidade. 

 

5. De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a regra 

implícita quanto ao uso do hífen na expressão ―meia-entrada‖ seja a mesma em todos os 

exemplos: 

 

a) auto-escola, e-mail, meia-vida, azul-escuro 

b) meio-campista, meio-dia, meio-campo, meio-irmão 

c) meia-casaca, primeira-dama, queima-roupa, super-reservada 

d) meia-noite, bem-criada, mal-dormida, guarda-chuva 

 

6. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto:  

 

De braços abertos sobre a Guanabara, ______ mais de 700 metros de altura e 

______mais de 82 anos, com o mesmo vigor _____ que o tornou conhecido em todo o 

mundo. Será que daqui _____80 anos o monumento não terá perdido sua ___________? 

Exaltado em prosa e verso, o Cristo Redentor é o mais altaneiro, o mais 

______________ e o mais democrático símbolo do Rio de Janeiro: é visto por todos e 

de quase todas as partes da cidade – pelo menos _________ a especulação imobiliária 

não __________ muralhas de __________ para impedir sua visão. 

 

a) à / a/ simbólico /há/ majestância/ religioso / aonde / ergueu / arranhas-céus. 
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b) há / a/ arquitetônico /há/ maestria/ piedoso / onde / levantou / arranhas-céu. 

c) a /há/ iconográfico /a/ magestade/ fervoroso / aonde / construiu / arranha-céus. 

d) a/ há/ simbólico / a/ majestade/ conspícuo / onde / ergueu / arranha-céus. 

 

Texto 2 

Tá avisado 
(disponível em http://taavisado.tumblr.com/) 

Muito boa a iniciativa de um cinema avisar aos espectadores do filme Praia do Futuro 

que o seu conteúdo pode desagradar alguns. Tão boa que deveria virar política das redes 

de cinema pra todo filme. 

 

         

 
 

 

http://taavisado.tumblr.com/
http://taavisado.tumblr.com/
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7. Sobre os textos 1 e 2, NÃO  é correto afirmar: 

 

a) O texto 2, através da ironia e humor parodísticos peculiares, constitui-se em uma 

reinterpretação semiótica intertextual do(s) enunciado(s) recôndito(s) no contexto 

primário, tanto ao que concerne seu caráter intrínseco e extrínseco. 

b) O texto 1, muito embora seja um discurso engendrado por uma premente elite 

coprodutora do capital cultural, previsto nos moldes da Teoria Crítica e pelo arcabouço 

da Escola de Frankfurt, escamoteia certo juízo criterioso vigente na sociedade 

contemporânea em relação às minorias. 

c)  O texto 2, por meio de uma fulcral pseudo-intersemioticidade dialógica, replica 

toda e qualquer possibilidade interpelativa e interpretativa do signo original, 

corroborando para acentuar a disparidade ambígua e sem fundamento da 

imagética contida no discurso ulterior. 

d) Não obstante a equidistância dos dois discursos, a percepção de leitura apropriada do 

primeiro enunciado é condição sine qua non para a correta depreensão do significado 

marginal na segunda ocorrência.  

 

8. Sobre as formas ―seje‖ e ―esteje‖ presentes no conjunto de imagens que integram o 

texto 2, é CORRETO afirmar: 

 

I- Equivalem, respectivamente, às formas: 1
a
. e 3

a
. Pessoas (singular) do Indicativo 

Presente dos verbos SER e ESTAR, em suas formas arrizotônicas, de acordo com a 

NGB (Norma Gramatical Brasileira). 

II- Correspondem à variante popular da conjugação dos verbos SER e ESTAR na 

Presente do Subjuntivo (1
a
/3

a
 pessoa do singular) e absolutamente intercambiáveis com 

a conjugação padrão do verbo, já que as duas formas são atualmente aceitas. 

III- Constituem-se como uma anomalia grave do falante ―culto‖ de língua portuguesa, 

apesar do uso cada vez mais difundido de sua flexão tanto na linguagem falada quanto 

escrita. 

 

a) As alternativas I e II estão parcialmente corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto a III. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a II. 

d) Somente a II está incorreta. 
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9. Na frase ―Ela é encanto de moça, no entanto nenhum pretendente ainda se interessou 

por ela‖, a oração a partir da expressão em destaque é uma: 

a) Conjunção subordinativa consecutiva, pois introduz uma oração que exprime 

consequência. 

b)  Conjunção coordenativa aditiva sindética, pois introduz um pensamento que se 

adiciona ao anterior. 

c) Conjunção coordenativa adversativa, pois introduz um pensamento que 

contrasta com o anterior. 

d) Conjunção coordenativa conclusiva, pois introduz um pensamento de conclusão. 

 

10. Considerando o processo de formação e estrutura das palavras, a alternativa que 

apresenta inconsistência na exemplificação é:   

 

a) Sufixo temporal: estudáramos, existisse, amardes. 

b) Vogal temática: mudemos, levantamo-nos, tirante. 

c) Desinência de número: navios, aviões, girassóis. 

d) Radical: marujo, pedraria, terracota. 

 

11. Leia as frases a seguir e escolha a alternativa CORRETA: 

 

I- Estou encantada com a vista. 

II- Alô? Alô!? Tem alguém na linha? 

III- ―Dicionário: sm.1. Obra que reúne, em ordem alfabética, as palavras de uma língua 

ou termos referentes a uma matéria específica, e descreve seu significado, uso, 

etimologia etc., na mesma língua ou em outra (dicionário de cinema / de inglês)2. O 

conjunto das palavras ou termos reunidos nessa obra.‖ 

IV-Beba Coca-Cola! 

 

De acordo com o conjunto de finalidades comunicativas realizadas por meio do 

enunciado da língua proposto por Jakobson, na sequência supramencionada temos as 

seguintes funções da linguagem, em ordem crescente (I a IV): 

 

a) Emotiva, fática, metalinguística, conativa. 

b) Poética, fática, metalinguística, referencial. 

c) Poética, referencial, fática, metalinguística. 

d) Emotiva, poética, metalinguística, conativa. 

 

12. NULA 

13. Assinale a alternativa em que a concordância está feita de forma CORRETA: 

a) Deixamos caídas a calça e o jaleco. 

b) As enigmáticas Bruna e Cláudia vieram me afrontar. 

c) Água é boa para saúde. 

d) Admiro os futebóis alemão e os argentinos. 
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14. João possui três amigos: um Brasileiro, um Argentino e outro Alemão. Um dos 

amigos é Enfermeiro, o outro é Engenheiro e o outro é professor. Sabe-se que: 

I- Ou o Brasileiro é enfermeiro ou é professor. 

II- Ou o Brasileiro é engenheiro ou o Argentino é professor. 

III- Ou o Alemão é professor ou o Argentino é Professor. 

IV- Ou o Argentino é Engenheiro ou o Alemão é Engenheiro 

Portanto, é verdade que: 

a)O Brasileiro é Enfermeiro, o Argentino é engenheiro e o Alemão é 

Professor. 

b) O Brasileiro é enfermeiro, o Argentino é professor e o Alemão é 

engenheiro. 

c) O Brasileiro é professor, o Argentino é enfermeiro e o Alemão é engenheiro. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

15.  Observe a sequência abaixo: 

JESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUS... 

A letra que ocupará a 61ª posição será: 

a) J  b) E  c)S  d)U 

 

16. São ícones padrão do Windows XP: 

 

a) Meu Computador e Meus Documentos. 

b) Meus Documentos e Meus Locais de Rede. 

c) Meus Locais de Rede e Internet Explorer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

17. Na Barra de Formatação no Windows XP, podemos: 

 

a)Alterar Fonte, Negrito, Alinhamento de Texto. 

b) Alinhamento de Texto, Itálico, Visualizar. 

c) Inserir Data/hora, Visualizar, Itálico. 

d) Desfazer, Alterar Fonte, Alinhamento de Texto. 

 

18. Para alterar a configuração da área de trabalho no Windows XP basta seguir os 

passos: 

 

a) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de  tela, aparência,  configurações),Clicar em OK para salvar as  

modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 
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b) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, 

área de trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações), 

Clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar para sair sem  modificar na

da. 

c) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de 

trabalho e proteção de tela), clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

d) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de 

trabalho e proteção de tela), Clicar em Ok para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

 
19. O Brasil sediou, entre os dias 14 e 16 de julho em Fortaleza, a reunião cúpula do BRICS. 

Em pauta, estava(m): 

 

a) Criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. 

b) A inclusão da Argentina à cúpula do BRICS. 

c) Por não ter ainda um caráter formal, não ter um documento constitutivo, não funcionar com 

um secretariado fixo nem ter fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades, o 

BRICS discutirá a formalização do grupo e elegerá sua diretoria. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

20. O diretor – executivo da Match Services, Raymond Whelan, se entregou à polícia por 

suposto envolvimento com a máfia dos ingressos na Copa do Mundo. Tal crime consistia: 

 

a) Venda de ingressos falsificados. 

b) Venda de um mesmo ingresso para pessoas diferentes. 

c) Vendas por preços superfaturados de ingressos da área vip. 

d) Venda ilegal de ingressos da área vip – local cedido pela FIFA para patrocinadores e 

delegações de seleções. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

21. Qual dos itens abaixo são Direitos e Garantias Fundamentais, previstos no artigo 5º., 

da Constituição Federal de 1988: 

 

a) concessão de asilo político. 

b) defesa da paz. 

c) é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades 

civis e militares de internação coletiva. 

d) a cidadania. 

 

22. Associe os itens abaixo de I a V aos Direito Sociais, previstos no artigo 6º. da 

Constituição Federal de 1988: 

 

I - a alimentação. 

II - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 

III - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 

IV - o trabalho. 

V - a moradia. 

 

a) itens II e V estão corretos.   b) itens I, II e III estão corretos. 

c) itens III, IV e V estão corretos.  d) itens I, IV e V estão corretos. 

 

23. Corresponde a todos os princípios constitucionais da Administração Pública, 

conforme disposto no artigo 37: 

a) legalidade, impessoalidade, moralidade, e publicidade. 

b) legalidade, separação dos poderes, moralidade, publicidade e eficiência. 

c) legalidade, impessoalidade, moralidade, direito de petição e eficiência. 

d) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 

24. Dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios;  regular as limitações constitucionais ao 

poder de tributar;  e,  estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 

conforme artigo 146 da Constituição Federal de 1988, compete a: 

 

a) lei ordinária. b) lei especial.  c) lei complementar.      d) lei delegada. 

 

25. Conforme artigo 156 da Constituição Federal de 1988, a instituição de imposto de 

transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 

natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem 

como cessão de direitos a sua aquisição, compete a: 

 

a) Municípios. b) União. c) União e Estados. d) Estados e Municípios. 

 

26. Conforme artigo 158 da Constituição Federal de 1988, quanto à repartição de 

receitas, o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de 

qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por 

eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem, compete aos: 
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a) Estados.    b) Estados e Distrito Federal. 

c) Estados e Municípios.  d) Municípios. 

 

27. Trata-se de Princípio da Impessoalidade: 

 

a) Como princípio da Administração (CF, art.37, caput), significa que o administrador 

público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às 

exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar 

ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 

b) Constitui, hoje em dia, pressuposto de validade de todo ato da Administração Pública 

(CF, Art.37, caput). Não se trata da moral comum, mas sim, de uma moral jurídica 

entendida como o ―conjunto de regras tiradas da disciplina interior da Administração‖. 

c) O qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim 

legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de Direito indica expressa ou 

virtualmente como objetivo do ato. 

d) Objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições 

desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos 

fundamentais. 

 

28. É aquele que o Direito Positivo – a lei - confere à Administração Pública para a 

prática de ato de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à 

sua formalização. Trata-se de poder: 

 

a) vinculado.  b) discricionário. c) regulamentar. d) de polícia. 

  

29. Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) ATOS EXTERNOS - São aqueles expedidos sem destinatários determinados, com a 

finalidade normativa, alcançando todos os sujeitos que se encontrem na mesma situação 

de fato abrangida por seus preceitos. São atos de comando abstrato e impessoal 

semelhantes ao da lei, e, por isso mesmo, revogáveis a qualquer tempo pela 

Administração, mas inatacáveis por via judicial, a não ser pelo questionamento da 

constitucionalidade (art.102,I,‖a‖, da CF). 

b) ATOS INTERNOS – São todos aqueles que se dirigem a destinatários certos, 

criando-lhes situação jurídica particular. O mesmo ato pode abranger um ou vários 

sujeitos, desde que sejam individualizados; 

c) ATOS EXTERNOS – São os destinados a produzir efeitos no recesso das repartições 

administrativas, e por isso mesmo incidem, normalmente, sobre os órgãos e agentes da 

Administração que os expediram. São os chamados atos de ―operatividade caseira‖, que 

não produzem efeitos em relação a estranhos; 

d) ATOS EXTERNOS – São aqueles que alcançam os administrados, os 

contratantes e, em certos casos, os próprios servidores, provendo sobre os seus 

direitos, obrigações, negócios ou conduta perante a Administração. 
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30. Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) ATOS DE GESTÃO – são todos aqueles que a Administração pratica usando de sua 

supremacia sobre os administrados ou servidores e lhes impõem obrigatório 

atendimento. É o que ocorre nas desapropriações, nas interdições de atividades, nas 

ordens estatutárias. 

b) ATOS DE EXPEDIENTE – São aqueles em que a Administração pratica sem usar de 

sua supremacia sobre os destinatários. Tal ocorre nos atos puramente de administração 

dos bens e serviços públicos e nos negociais com os particulares, que não exigem 

coerção sobre os interessados. 

c) ATOS DE EXPEDIENTE – são todos aqueles que destinam a dar andamento 

aos processos e papéis que tramitam pelas repartições públicas, preparando-os 

para decisão de mérito a ser proferida pela autoridade competente. São atos de 

rotina interna, sem caráter vinculante e sem forma especial, geralmente praticados 

por servidores subalternos, sem competência decisória. 

d) ATOS DE IMPÉRIO – São aqueles em que a Administração pratica sem usar de sua 

supremacia sobre os destinatários. Tal ocorre nos atos puramente de administração dos 

bens e serviços públicos e nos negociais com os particulares, que não exigem coerção 

sobre os interessados. 

 

31. São aqueles para os quais a lei estabelece os requisitos e condições de sua 

realização. Nessa categoria de atos, as imposições legais absorvem, quase que por 

completo, a liberdade do administrador, uma vez que sua atuação fica adstrita aos 

pressupostos estabelecidos pela norma legal para a validade da atividade administrativa.   

Trata-se do melhor conceito de: 

 

a) ato simples.   

b) ato discricionário.      

c) ato vinculado.        

d) ato composto.  

 

32. Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) ATO DECLARATÓRIO – É o que cria uma nova situação jurídica individual para os 

seus destinatários, em relação à Administração. Suas modalidades são 

variadíssimas, abrangendo mesmo a maior parte das declarações de vontade do Poder 

Público. São atos dessa categoria, as licenças, as nomeações de funcionários, as sanções 

administrativas e outros mais que criam direitos ou impõem obrigações aos particulares 

ou aos próprios servidores públicos. 

b) ATO ALIENATIVO – É o que põe termo a situações jurídicas individuais, v.g., a 

cassação de autorização, a encampação de serviço de utilidade pública. 

c) ATO CONSTITUTIVO – É o que visa a preservar direitos, reconhecer situações 

preexistentes ou, mesmo, possibilitar seu exercício. São exemplos desses atos a apostila 

de título de nomeação, a expedição de certidões e demais atos fundados em situações 

jurídicas anteriores. 
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d) ATO ALIENATIVO – É o que opera a transferência de bens ou direitos de um 

titular a outro. Tais atos em geral, dependem de autorização legislativa ao 

Executivo, porque sua realização ultrapassa os poderes ordinários de 

administração. 

 

33. Conforme o disposto na Lei Federal No. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas 

alterações, são todas as modalidades de licitação pública: 

 

a) Preço, e, técnica e preço. 

b) Concorrência, Convite, Concurso e Leilão. 

c) Concorrência, Tomada de Preços, Concurso e Leilão. 

d) Concorrência, Tomada de Preços, Convite, Pregão, Concurso e Leilão. 

 

34. A modalidade de licitação mais simples, destinada à contratações de pequeno valor, 

consistindo na solicitação escrita a pelo menos três interessados do ramo, registrados ou 

não, para apresentarem suas propostas no prazo mínimo de cinco dias úteis. 

 

a) Concorrência.           

b) Pregão.        

c) Leilão.   

d) Convite. 

 

35. O artigo 19 da Lei de Licitações, prevê que os bens imóveis da Administração 

Pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em 

pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, através da licitação 

modalidade: 

 

a) Concorrência ou Leilão.     

b) Concorrência ou Pregão. 

c) Concorrência ou Tomada de Preços.   

d) Concorrência ou Convite. 

 

36. As agências reguladoras são pessoas jurídicas de direito público, constituídas sob a 

forma de: 

a) ministério.   

b) secretaria especial.   

c) empresa pública.   

d) autarquia.  

 

37. A competência de proteção ao meio ambiente, conforme disposto no artigo 23 da 

Constituição Federal de 1988 é: 

 

a) União. 

b) União, dos Estados, e do Distrito Federal. 

c) União, e dos Municípios. 

d) União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
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38. São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar 

processo administrativo os: 

 

a) Somente os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de 

Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização. 

b) Os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os 

agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha. 

c) Servidores das Secretarias Estaduais de Meio Ambiente. 

d) Servidores do Ministério do Meio Ambiente. 

 

39. Conforme previsto na CLT Consolidação das Leis do Trabalho, são requisitos para 

que se configure a relação de trabalho: 

 

a) subordinação jurídica, continuidade e pessoalidade na prestação dos serviços.  

b) subordinação jurídica, pessoalidade na prestação dos serviços e exclusividade na 

contratação.  

c) onerosidade, eventualidade dos serviços e subordinação jurídica.  

d)pessoalidade na prestação dos serviços, autonomia na prestação laboral e 

remuneração.  

 

40. Na dispensa indireta do emprego comprovada a falta grave, são devidas as seguintes 

verbas trabalhistas: 

 

a) saldo salarial, férias vencidas e/ou proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, 

saque dos depósitos fundiários e indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS. 

b) saldo salarial, aviso-prévio de no mínimo 30 dias, 13o salário, férias vencidas 

e/ou proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, saque dos depósitos fundiários 

e indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS. 

c) saldo salarial, 13o salário, férias vencidas e/ou proporcionais acrescidas de 1/3 

constitucional, saque dos depósitos fundiários e indenização de 40% sobre os depósitos 

de FGTS. 

d) saldo salarial, aviso-prévio de no mínimo 30 dias, férias vencidas e/ou proporcionais 

acrescidas de 1/3 constitucional, saque dos depósitos fundiários e indenização de 40% 

sobre os depósitos de FGTS. 

 

41. Paulo dispensado, em abril de 2012, sem justa causa pelo seu empregador em que 

trabalhava desde 1998. Seu aviso prévio deve ser de: 

 

a) 30 dias na mesma empresa. 

b) 30 dias acrescido de 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o 

máximo de 60 dias, perfazendo um total de 90 dias.  

c) 60 dias acrescido de 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o 

máximo de 90 dias.  

d) 30 dias acrescidos de 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa. 
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42. Caio trabalha na Loja Y, a quem o seu empregador pretende pagar parcialmente do 

salário contratual através de produtos alimentícios. De acordo com a CLT Consolidação 

das Leis do Trabalho, tratando-se de salário in natura, o percentual legal permitido para 

alimentação fornecida como salário-utilidade não poderá exceder o percentual de:  

 

a) 5% do salário contratual.     

b) 10% do salário contratual.  

c) 15% do salário contratual.     

d) 20% do salário contratual.  

 

43. No período aquisitivo de férias, o empregado que faltou 4 dias seguidos em razão de 

falecimento da seu pai, 8 dias seguidos para celebrar seu casamento e de lua de mel, 2 

dias para doação voluntária de sangue. No período concessivo respectivo, ele terá 

direito a gozar:  

 

a) 24 dias de férias.    

b) 30 dias de férias.   

c) 18 dias de férias.   

d) 16 dias de férias.  

 

44. Em uma execução no processo do trabalho, João executa seu crédito trabalhista em 

face da empresa ―XYZ‖. Durante o leilão judicial, uma casa da pessoa jurídica 

reclamada foi leiloada e João arrematou o bem. Considerando que o valor da 

arrematação é superior ao valor do crédito de João, ele deverá: 

 

a) garantir o lance com sinal correspondente a 5% do seu valor e depositar a diferença, 

no prazo de 72 horas.  

b) depositar, dentro de 10 dias da arrematação, a diferença, sob pena de ser tornada sem 

efeito a arrematação.  

c) garantir o lance com sinal correspondente a 30% do seu valor e depositar a diferença, 

no prazo de 5 dias.  

d) depositar, dentro de três dias da arrematação, a diferença, sob pena de ser 

tornada sem efeito a arrematação. 

 

45. São prazos no processo do trabalho.  

 

I - Agravo de Instrumento – 08 (oito) dias. 

II - Agravo de Petição - Interposição: 8 dias. 

III - Para realização de Praça e Leilão de bem penhorado: 10 dias. 

IV -  Impugnação de conta de liquidação: 10 dias. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) somente I e IV estão corretas.   

b) somente I e II estão corretas. 

c) somente I, II e III estão corretas.   

d) todas estão corretas. 
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46. De acordo com a CLT artigo 786, parágrafo único, o prazo para o reclamante 

apresentar-se ao cartório ou à secretaria, a fim de que a reclamação verbal seja reduzida 

a termo é de: 

 

a) 48 horas.    

b) 72 horas.   

c) 5 dias.    

d) 10 dias. 

 

47. Conforme o artigo 41 do Código Civil, são pessoas jurídicas de direito público 

interno: 

 

a) os Estados, o Distrito Federal e os Territórios. 

b) os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, exceto os Municípios. 

c) os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, exceto a União. 

d) Somente os Municípios. 

48. São os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição 

considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam. Trata-se de bens: 

 

a) Fungíveis e Consumíveis.    

b) Divisíveis. 

c) Singulares e Coletivos.    

d) Móveis. 

 

49. Assinale a alternativa INCORRETA. O erro de que trata o artigo 139 do Código 

Civil é substancial quando:  

 

a) interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das 

qualidades a ele essenciais. 

b) concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira à 

declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. 

c) sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou 

principal do negócio jurídico. 

d) sendo de direito e implica a recusa à aplicação da lei. 

 

50. É NULO o ato jurídico: 

 

I - não revestir a forma prescrita em lei. 

II - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. 

III - por incapacidade relativa do agente. 

IV - tiver por objetivo fraudar lei imperativa. 

 

a) somente I e II estão corretos.   

b) somente I e IV estão corretos. 

c) somente a III está incorreta.   

d) somente I, II e IV estão corretos. 
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51. Não corre a prescrição, conforme previsão dos artigos 197e 198 do Código Civil: 

 

I - entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal. 

II - entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar. 

III - entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou 

curatela. 

IV - contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos 

Municípios. 

 

a) somente I está correta.    

b) somente I e III estão corretas. 

c) somente I e IV estão corretas.   

d) todas as afirmações estão corretas. 

 

52. Ocorre em 1(um) ano a prescrição, conforme artigo 206 do Código Civil: 

 

a) pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no 

próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. 

b) pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem. 

c) pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. 

d) a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 

particular. 

 

53. Conforme artigo 12 do Código de Processo Civil, não são representados em juízo 

ativa e passivamente: 

 

a) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, por seus procuradores; o 

Município, por seu Prefeito ou procurador; e, a massa falida, pelo síndico. 

b) a herança jacente ou vacante, por seu curador. 

c) o espólio por qualquer de seus herdeiros. 

d) o condomínio, pelo administrador ou pelo síndico. 

 

54. De acordo com o artigo 37 do Código de Processo Civil, sem instrumento de 

mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo. Poderá, todavia, em nome 

da parte, intentar ação, a fim de evitar decadência ou prescrição, bem como intervir, no 

processo, para praticar atos reputados urgentes. Nestes casos, o advogado se obrigará, 

independentemente de caução, a exibir o instrumento de mandato no prazo de: 

 

a) 15 (quinze) dias, prorrogável até outros 15 (quinze), por despacho do juiz. 

b) 10 (dez) dias, prorrogável até outros 10 (dez), por despacho do juiz. 

c) 15 (quinze) dias, prorrogável até outros 5 (cinco), por despacho do juiz. 

d) 5(cinco) dias improrrogáveis. 
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55. Conforme disposição processual civil, qual o privilégio de prazos processuais para a 

Fazenda Pública: 

 

a) em dobro para contestar e recorrer. 

b) em triplo para contestar e recorrer. 

c) em quádruplo para recorrer. 

d) em quádruplo para contestar e dobro para recorrer. 

 

56. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á, contados da ciência pelo 

interessado, do ato impugnado: 

 

a) 60 dias.   

b) 120 dias.   

c) 180 dias.   

d) 1 ano.  

 

57. A afirmação mais completa sobre SOCIEDADE ANÔNIMA é: 

 

a) sociedade anônima trata-se de pessoa jurídica de direito privado, constituída 

com fins lucrativos, com caráter mercantil, que utilizará a denominação 

“companhia” ou “sociedade anônima”, sendo aberta ou fechada, com capital social 

expresso em moeda corrente nacional, dividido seu capital em ações. 

b) sociedade anônima trata-se de pessoa jurídica de direito privado ou público, 

constituída com ou sem fins lucrativos, com caráter mercantil, que utilizará a 

denominação ―companhia‖ ou ―sociedade anônima‖, sendo aberta ou fechada, com 

capital social expresso em moeda corrente nacional, dividido seu capital em ações. 

c) sociedade anônima trata-se de pessoa jurídica de direito privado, constituída com fins 

lucrativos, com caráter mercantil, que utilizará a denominação ―sociedade anônima‖, 

sendo aberta, com capital social expresso em moeda corrente nacional, dividido seu 

capital em cotas. 

d) sociedade anônima trata-se de pessoa jurídica de direito privado, constituída com fins 

lucrativos, com caráter mercantil, que utilizará a denominação ―companhia‖ ou 

―sociedade anônima‖, sendo aberta ou fechada, com capital social expresso em moeda 

corrente nacional ou estrangeira, se empresa constituída com acionistas estrangeiros, 

dividido seu capital em ações. 

 

58. O conceito de prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se 

possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada, trata-se de: 

 

a) imposto.   

b) taxa.  

c) contribuição.   

d) tributo. 
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59. Trata-se de imposto de competência exclusiva do Município: 

 

I - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. 

II  - Imposto sobre Serviços de Transportes e Comunicações. 

III - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

IV - Imposto sobre Operações Relativas a Combustíveis, Lubrificantes, Energia Elétrica 

e Minerais do País. 

V - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. 

 

a) somente as afirmações I e IV estão corretas. 

b) somente as afirmações I e III estão corretas. 

c) somente as afirmações IV e V estão corretas. 

d) somente a afirmações IV este incorreta. 

 

60. Leia atentamente o transcrito artigo da Constituição Federal de 1988 a seguir: 

 

―Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. 

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 

equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função 

por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos 

ou direitos. 

III - cobrar tributos: 

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os 

houver instituído ou aumentado; 

b) no exercício financeiro seguinte em que haja sido publicada a lei que os instituiu 

ou aumentou; 

c) antes de decorridos 180(cento e oitenta) dias da data em que haja sido publicada 

a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b.  

IV - utilizar tributo com efeito de confisco. 

V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos 

interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de 

vias conservadas pelo Poder Público. 

VI - instituir impostos sobre: 

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. 

b) templos de qualquer culto. 

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, 

das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de 

assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.  

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras 

musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas 
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por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os 

contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a 

laser.‖  

 

Responda a afirmação correta abaixo: 

 

a) as afirmações I a IV estão corretas. 

b) somente as afirmações I e II estão corretas. 

c) somente a afirmações VI está correta. 

d) somente a afirmações III está incorreta. 

 




