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CCAALLCCUULLIISSTTAA  
 
 
 

ATENÇÃO 
 
�� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, distribuídas nos seguintes componentes: Conhecimentos 

Específicos - 15 (quinze) questões de Matemática e 05 (cinco) questões de Informática; 

Conhecimentos Gerais – 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Processo 

Civil/Trabalhista, 05 (cinco) questões de Direito Constitucional, 05 (cinco) questões de Direito Civil, 

05 (cinco) questões de Direito Tributário e 05 (cinco) questões de Direito Administrativo.    

�� Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

�� Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o 

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição. 

�� Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um 

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide 

com o seu Número de Inscrição. 

�� As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica 

azul ou preta.  

�� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em 

silêncio. 

 
BOA SORTE ! 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

MATEMÁTICA 
 
 
01. Rebeca tomou emprestado R$ 400.000,00 a juros mensais de 10%. Dois meses depois, Rebeca pagou R$ 200.000,00 

e, um mês após esse pagamento, liquidou sua dívida. Qual o inteiro mais próximo da quantia paga por Rebeca para 
liquidar a sua dívida? 

 
A) R$ 312.400,00.  
B) R$ 243.500,00.  D) R$ 301.700,00. 
C) R$ 256.987,00. E) R$ 201.400,00. 
 
02. 237 atletas inscreveram-se num campeonato compreendido de três etapas: boliche, sinuca e xadrez. Em uma dessas 

provas, 37 abandonaram a etapa do boliche; dos que continuaram, 1/5 desistiu da etapa da sinuca e dos que foram 
para a terceira etapa, o xadrez, 30% abandonaram. Seja P o número de atletas que completaram as três etapas. 
Qual o algarismo da centena de P? 

 
A) 7. B) 3. C) 5. D) 1.  E) 9. 
 
03. Dr. Jorge Jablonscki possui R$ 120.000,00 e resolve aplicar 23% desta quantia numa aplicação que o rendera um 

juro a uma taxa de 4% ao mês, durante três meses. O restante, ele resolve também aplicar durante o mesmo 
período a uma taxa de 6% ao mês. Após esse período, Dr. Jorge Jablonscki terá 

 
A) R$ 129.898,70. 
B) R$ 139.944,00.  D) R$ 123,654,90. 
C) R$ 130.789,00. E) R$ 125.939,20. 
 
04. Eliane, uma aluna do curso de graduação em economia, pergunta ao seu colega Victor: Qual o inteiro mais próximo 

da taxa de juros anual equivalente a uma taxa mensal de 2%? 

(Adote: �����
�

���� �  
 
A) 23%. B) 32%. C) 28%. D) 37%. E) 13%. 
 
05. Patrícia e Soraya disputaram as eleições para prefeito de Piripiri. Uma pesquisa mostra que 20% dos eleitores 

votarão em Patrícia, e 40%, em Soraya. Os 4 000 eleitores restantes estão indecisos. Para Patrícia vencer, necessita 
de, pelo menos, 50% dos votos mais um. Logo, para Patrícia ganhar a eleição, ela precisa conquistar N votos entre 
os indecisos. Qual o menor valor de N? 

 
A) 2001. B) 3001. C) 1001. D) 1201. E) 3201. 
 

 
www.documentarios.org/.../Gato_Sem_Memoria.jpg 

Acessado em 01/2009 
 
06. Assistindo ao seu desenho animado preferido, Dan observa que: Jerry, o ratinho sai correndo e quando deu 100 

pulos o gato, Tom, parte em seu encalço. Enquanto Tom dá 4 pulos, Jerry dá 12 pulos, porém 3 pulos de Tom 
valem 15 de Jerry. Quantos pulos Tom deverá dar para alcançar Jerry? 

 
A) 75. B) 80. C) 85. D) 90. E) 95. 
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07. João, cliente a mais de 20 anos de um grande banco, resolve procurar seu gerente para fazer um investimento. 
Mauro, seu gerente, oferece uma aplicação e lhe informa que se ele depositar um valor x hoje, daqui a 6 anos, a 
juros de 2% ao ano, teria no final deste período R$ 11.300,00. Quanto João deveria depositar no início dessa 
aplicação? 

 
A) R$ 15.876,23. 
B) R$ 15.908,20.  D) R$ 16.208,23. 
C) R$ 10.000,00.  E) R$ 17.012,20. 
 
08. Em uma fábrica, 28 máquinas produzem 16000 peças de um determinado objeto  em 12 dias, trabalhando 10 horas 

por dia. Quantas horas por dia, aproximadamente, deverão trabalhar 33 máquinas, para produzirem 20000 peças 
em 20 dias? 

 
A) 5. B) 6.  C) 4. D) 2. E) 1. 
 
09. A quantia paga por uma corrida de táxi, na cidade de Recife, é uma função linear do número x de quilômetros 

rodados. Por uma corrida de 7 quilômetros, paga-se  R$ 23,00 e, por uma corrida de 10 quilômetros, paga-se         
R$ 32,00. Aplicando-se o valor de uma corrida de 100 quilômetros durante dois meses, à taxa de 15 % ao mês, com 
o juro obtido será possível fazer uma corrida de táxi de aproximadamente:  

 
A) 29,53 km.  
B) 30,53 km.  D) 24,53 km. 
C) 23,53 km. E) 45,76 km. 
 
10. O gerente de uma empresa de transporte rodoviário resolve determinar a expressão que permite calcular a despesa 

mensal em reais de um caminhoneiro, em função do número x de quilômetros percorridos pelo caminhão em um 
mês. Para isso, ele colhe as seguintes informações: 

 
- Custo fixo de R$ 800,00 na manutenção do caminhão; 
- O consumo médio é 20 litros de diesel a cada 100 km; 
- O valor do litro de diesel é R$ 0,60. 

 
Assim, a expressão encontrada é 
 
A) 0,06.(2x + 800) 
B) 0,06.(x + 800)  D) 0,06x 
C) 0,12x E) 0,12x + 800  
 
11. Uma indústria farmacêutica testou uma droga no combate à dengue hemorrágica em uma amostra de 1440 pessoas 

contaminadas. Constatou-se que a lei de sobrevivência do lote de pessoas era dada pela relação s(t) = x.t² + y, onde 
s(t) é o número de sobreviventes no tempo t(meses). Sabendo-se que a última pessoa morreu quando t = 12 meses 
após o início da experiência, a quantidade de pessoas que ainda estava viva no 5º mês é 

 
A) 1130. 
B) 1120.  D) 1190. 
C) 1150. E) 1180. 
 
12. A Universidade de Pernambuco desenvolveu uma pesquisa em que constatou que a população (P em milhares) de 

determinada cidade cresce segundo a expressão P(t) = 25.2t, onde t representa o tempo em anos. Com base nas 
informações acima, quanto tempo será necessário para que esta cidade possua 400.000 habitantes? 

 
A) 4 anos.  B) 5 anos. C) 12 anos. D) 87 anos. E) 1 século.  
 
13. Em relação à sequência an = 3n + 4, com n ����N*, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A razão da P.A. é um número par. 
B) A sequência é uma P.A. decrescente.  D) A soma dos seis primeiros termos é 87. 
C) O quarto termo da P.A. é um múltiplo de 5. E) n-ésimo termos não admite números positivos.  
 
14. Marcela, uma grande comerciante do ramo têxtil, aumentou os preços de suas mercadorias em 150%. Carlos 

Eduardo, seu gerente de vendas, avisou-lhe que as vendas não estavam satisfatórias. Marcela mandou que as 
mercadorias voltassem aos preços praticados antes do aumento. Em relação aos preços aumentados, o percentual 
da redução foi de 

 
A) 150%. B) 0%. C) 100%. D) 60%. E) 75%. 
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15. A população de certa cidade é hoje igual a P habitantes e cresce 5% ao ano. A população dessa cidade daqui a 20 
anos será 

 
A) P.(1,5)19 
B) P.(1,05)20  D) P.(1,5)21 
C) P³.(1,005)19 E) P.(1,7)2 
 
INFORMÁTICA 
 

As questões a seguir referem-se a recursos e comandos do Microsoft Excel 2003 e Microsoft Word 2003. 
 
16. A validação de dados é um recurso para controlar a entrada de dados pelo usuário, diminuindo a inserção de 

informações incoerentes em uma planilha. No caso de evitar a digitação de valores entre 49,99 e 99,99 em uma 
célula da planilha, qual alternativa apresenta o preenchimento correto dos campos PERMITIR, DADOS, MÍNIMO 
E MÁXIMO do critério de validação, respectivamente? 

 
A) LISTA. DIFERENTE DE. 49. 100. 
B) NÚMERO INTEIRO. ENTRE. 49. 100. 
C) QUALQUER VALOR. NÃO ESTÁ ENTRE. 49,99. 99,99. 
D) NÚMERO INTEIRO. NÃO ESTÁ ENTRE. 49,99. 99,99. 
E) DECIMAL. NÃO ESTÁ ENTRE. 49,99. 99,99. 
 
17. Faz parte do conjunto de comandos algumas vezes chamado de ferramentas de análise hipotética. Quando você 

conhece o resultado desejado de uma fórmula única, mas não conhece o valor de entrada que a fórmula precisa 
para determinar o resultado, você pode usar o recurso do Microsoft Excel que varia o valor em uma célula 
específica até que uma fórmula dependente daquela célula retorne o resultado desejado. De qual recurso esse texto 
fala? 

 
A) Auditoria de fórmulas. 
B) Gráfico dinâmico.  D) Cenário. 
C) Atingir meta. E) Consolidar. 
 
18. É um recurso utilizado para exibir ou rastrear graficamente as relações entre células e fórmulas com setas azuis. 

Você pode rastrear os precedentes (as células que fornecem dados a uma célula específica) ou rastrear os 
dependentes (as células que dependem do valor de uma célula específica). Um recurso para inspecionar e corrigir 
problemas com fórmulas. De qual recurso esse texto fala? 

 
A) Auditoria de fórmulas. 
B) Gráfico dinâmico.  D) Cenário. 
C) Atingir meta. E) Consolidar. 
 
19. O Assistente de tabela e gráfico dinâmico é um recurso para criação de gráficos em 3 etapas. Qual alternativa 

apresenta a ordem CORRETA dessas etapas? 
 
A) Etapa 1, layout e tipo de relatório. Etapa 2, intervalo dos dados. Etapa 3, origem dos dados e localização do relatório. 
B) Etapa 1, origem dos dados e tipo de relatório. Etapa 2, intervalo dos dados. Etapa 3, layout e localização do relatório. 
C) Etapa 1, origem dos dados e intervalo dos dados. Etapa 2, tipo de relatório. Etapa 3, layout e localização do relatório. 
D) Etapa 1, origem dos dados. Etapa 2, tipo de relatório, intervalo dos dados e layout. Etapa 3, localização do relatório. 
E) Etapa 1, layout e localização do relatório. Etapa 2, origem dos dados e intervalo dos dados. Etapa 3, tipo de relatório. 
 
20. A Lista com vários níveis é um recurso do Microsoft Word, que organiza a estrutura de texto. A sequência de 

comandos, a seguir, personaliza uma lista de vários níveis: 
 

I. No menu _____, clique em Marcadores e numeração e, em seguida, clique na guia Vários níveis. 
II. Selecione um dos estilos na guia vários níveis e, em seguida, clique _____.  
III. Escolha _____ da lista. 
IV. Defina os parâmetros de formatação _____. 
V. Defina os parâmetros da posição _____ e clique no botão OK. 
VI. Na caixa de diálogo Marcadores e Numeração, clique no botão OK. 

 
A) Ferramentas. No botão OK. Um nível. Da página. Do número e texto. 
B) Inseir. No botão Cancelar. Um nível. Do número. Do número e texto. 
C) Formatação. No botão Personalizar. Um nível. Do texto. Da página. Do número e texto. 
D) Formatação. No botão Personalizar. Um nível. Do número e texto. Da página. 
E) Formatação. No botão Personalizar. Um nível. Do número. Do número e texto. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

Inácio da Catingueira e Romano 
(fragmento) 

 
Li, há dias, numa revista, a cantoria ou “martelo” que, há perto de setenta anos, Inácio Catingueira teve 

com Romano, em Patos, na Paraíba. Inácio da Catingueira, um negro, era apenas Inácio; Romano, pessoa de família, 
possuía um nome mais comprido __ era Francisco Romano do Teixeira, irmão de Veríssimo Romano, cangaceiro e 
poeta, pai de Josué Romano, também cantador, enfim, um Romano bem classificado, cheio de suficiência, até com 
alguns discípulos.   

Nessa antiga pendência, de que se espalharam pelo Nordeste muitas versões, Inácio tratava o outro por 
“meu branco”, declarava-se inferior a ele. Com imensa bazófia, Romano concordava, achava que era assim mesmo e, 
de quando em quando, introduzia, no “martelo”, uma palavra difícil como o intuito evidente de atrapalhar o 
adversário. O preto defendia-se a seu modo, torcia o corpo, inclinava-se modesto: “Seu Romano, eu só garanto é que 
ciência eu não tenho”. 

Essa ironia, essa deliciosa malícia negra, não fez mossa na casa de Francisco Romano, que recebeu as 
alfinetadas como se elas fossem elogios e no fim da cantiga esmagou o inimigo com uma razoável quantidade de 
burrices tudo sem nexo, à toa: “Latona, Cibele, Ísis, Vulcano, Netuno ...” jogou o disparate em cima do outro e pediu 
a resposta, que não podia vir, naturalmente, porque Inácio era analfabeto, nunca ouvira falar em semelhantes 
horrores e fez o que devia fazer __ amunhecou, entregou os pontos, assim: “Seu Romano, desse jeito eu não posso 
acompanhá-lo. Se desse um nó em ‘martelo’ viria eu desatá-lo. Mas como foi em ciência, cante só; que eu já me 
calo”. 

Com o entusiasmo dos ouvintes, Romano, vencedor, ofereceu umas palavras de consolação ao pobre do 
negro, palavras idiotas que serviram para enterrá-lo. 

Isto aconteceu há setenta anos. E desde então, o herói de Patos se multiplicou em descendentes que nos 
têm impingido com abundância de Cibele, Ísis, Latona, Vulcano, etc. 

Muita gente aceita isso. Nauseada, mas aceita, para mostrar sabedoria, quando todos deviam gritar 
honestamente que, tratando-se de “martelo”, Netuno e Minerva não têm cabimento. 

Inácio da Catingueira, que homem! Foi uma das figuras mais interessantes da literatura brasileira, 
apesar de não saber ler. Como os seus olhos brindados de negro viam as coisas! É certo que temos outros sabidos 
demais. Mas há uma sabedoria alambicada que nos torna ridículos. (...) 
 

RAMOS, Graciliano. Viventes das Alagoas; quadros e costumes do Nordeste. 4 ed. São Paulo, Martins, 1972. P. 137-8. 
 
21. O produtor do texto construiu uma narrativa em que aparecem dois personagens com características diferentes.  
 

I. A primeira diferença está no nome: Inácio, simplesmente Inácio, e Romano, Francisco Romano do Teixeira. 
II. A segunda diferença está no fato de que Romano tinha poeta e cantador na família, e Inácio não. 
III. A terceira diferença consiste no fato de que Romano não tinha ciência, ao passo que Inácio desfrutava do 

mesmo saber de Romano. 
IV. A quarta diferença era de cor.  

 
São CORRETAS  
 
A) I, II e III, apenas.    B) I, II e IV, apenas.  C) I e III, apenas. D) II e III, apenas.   E) III e IV, apenas. 
 
22. Analise as assertivas abaixo e marque V diante das asserções verdadeiras e F diante das falsas. 
 

(   )  Em um nível mais profundo de leitura, o texto em questão está construído sobre uma oposição básica. 
(   )  A oposição básica que constrói o texto é: superioridade X inferioridade. 
(   )  Inácio da Catingueira e Romano cultivam valores diferentes. 
(   )  Romano é mais reconhecido socialmente do que Inácio. 
(   )  O texto coloca em confronto dois tipos de cultura, cada um valorizado de modo diferente. 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
 
A) V - V - V- V- V. 
B) V - V - F - V- V.  D) F - F - V - F - F. 
C) F - F - F - F - F. E) V - F – V - F - V. 
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23. Assinale a passagem do texto que sirva para ilustrar que Romano é mais reconhecido do que Inácio. 
 
A) “Inácio da Catingueira, que homem! Foi uma das figuras mais interessantes da literatura brasileira”. 
B) “Inácio tratava o outro de meu branco”.  
C) “era Francisco Romano do Teixeira, irmão de Veríssimo Romano, cangaceiro e poeta”. 
D) “um Romano bem classificado, cheio de suficiência, até com alguns discípulos”. 
E) “porque Inácio era analfabeto, nunca ouvira falar em semelhantes horrores”.  
 
24. Sobre o texto, NÃO é CORRETO afirmar que 
 
A) Romano, menos habilidoso nos segredos do “martelo”, exibe um saber que lhe confere reconhecimento social. 
B) segundo o ponto de vista da sociedade em que vivem Inácio e Romano, a cultura mais valorizada é a de cultura feita de 

palavras difíceis. 
C) de acordo com o ponto de vista do narrador, nenhuma das duas culturas tem mais valor. 
D) Romano utilizava palavras difíceis a fim de atrapalhar Inácio.  
E) Inácio tem um valor: é mestre no “martelo” e não se distingue por outras características que lhe confiram notoriedade no 

plano social.  
 
25. Faça a associação, considerando a função dos elementos estruturais do verbo. 
 

1.  –s (   )   Indica o imperfeito do indicativo   
2.  –va  (   )  Caracteriza a segunda pessoa do singular 
3.  – sse (   )  Traduz o futuro do subjuntivo 
4.  – r  (   ) Indica a primeira pessoa do plural 
5.  –mos  (   ) Traduz o presente do subjuntivo 
6.  –e   (   ) Traduz o pretérito imperfeito do subjuntivo 

 
Assinale, agora, a alternativa que registra a sequência CORRETA. 
 
A) 2 - 1 - 5 - 4 - 6 - 3. 
B) 2 - 1 - 4 - 5 - 3 - 6.  D) 2 - 1 - 4 - 5 - 6 - 3. 
C) 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 3. E) 1 - 2 - 3 - 6 - 4 - 5. 
 
26. Considere as construções: 
 

I.  As certidões seguem anexas.  
II.  Por favor, mais ações e menas promessas. 
III.  Ela mesmo teve coragem suficiente para pedir a demissão. 

 
Houve erro de concordância em 
 
A) I e II, apenas. B) II e III, apenas. C) I, II e III. D) I, apenas. E) II, apenas. 
 
27. Indique a única opção em que as três palavras estão grafadas CORRETAMENTE. 
 
A) Infernizar – radicalizar – catequisar. 
B) Avareza – pobreza – palidês.  D) Flecha – pretencioso – franceses. 
C) Atrazado – economizar – paralizar. E) Escassez – limpidez – rapidez. 
 
28. Todas as palavras a seguir devem ser completadas com s, EXCETO. 
 
A) Pesqui....a. B) Bali....a. C) Pê....ames. D) Aga....alho. E) Despe.....a. 
 
29. Em “Os que correm pela vida desconhecem o quanto ela é bela,” destacou-se um verbo no presente do indicativo. Esse 

mesmo verbo, em uma das opções abaixo, apresenta sufixos modo-temporais indicadores de pretérito imperfeito do 
subjuntivo e futuro do pretérito. Assinale tal opção.  

 
A) Corramos/ correrei. 
B) Correria/ correrdes.  D) Correrdes/ correra. 
C) Correste/ correu. E) Corresse/ correria. 
 
30. Todas as opções abaixo estão corretas quanto à regência, EXCETO UMA. Assinale-a. 
 
A) Os filhos sempre querem muito os pais.  
B) Quero assistir à luta do brasileiro.  D) A prima não sabia que João queria namorá-la. 
C) O professor visava ao sucesso de todos os alunos. E) O juiz mandou proceder ao confisco dos bens. 
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PROCESSO CIVIL/TRABALHISTA 
 
31. Em relação à sentença judicial, é CORRETO afirmar que 
 
A) tem força de lei nos limites da demanda e das questões decididas. 
B) depois de sua publicação, o juiz não pode mais alterá-la. 
C) poderá decidir fora da questão proposta na inicial. 
D) é definitiva, quando extingue o processo sem julgamento do mérito. 
E) é terminativa, quando extingue o processo com julgamento do mérito. 
 
32. No processo de execução, o devedor não é citado para apresentar defesa e, sim, para pagamento ou oferecimento de 

bens para penhora. Certos bens NÃO podem ser penhorados, por serem absolutamente impenhoráveis, como 
 
A) a pequena propriedade rural. 
B) imóveis em geral.  D) eletrodomésticos. 
C) automóveis. E) cofres. 
 
33. São considerados meios de provas, EXCETO. 
 
A) Documentos. 
B) Declarações das partes.  D) Inspeções judiciais. 
C) Vistorias.  E) Audiências. 
 
34. Após a citação, terá o réu prazo para apresentar sua resposta. A modalidade mais importante de resposta do réu, 

para não se tornar revel, é chamada de 
 
A) contestação. 
B) reconhecimento do pedido.  D) recurso. 
C) suspeição. E) simplesmente resposta. 
 
35. Recebe a denominação de “Acórdão” 
 
A) o julgamento proferido pelo juiz. 
B) o ato pelo qual o juiz no curso do processo resolve questão incidente. 
C) atos do juiz praticados no processo a cujo respeito a lei não estabelece outra forma. 
D) o julgamento proferido pelos tribunais. 
E) os atos meramente ordenatórios revistos pelo juiz. 
 
36. Assinale a alternativa CORRETA. 
  
A) Os títulos de créditos têm força executiva idêntica a uma sentença judicial. 
B) O processo de conhecimento termina com a sentença do juiz acolhendo a pretensão do autor condenando o réu a uma 

determinada prestação. 
C) Transitado e julgado a sentença, deve o réu cumprir o que nela foi determinado. Se não cumprir, poderá o autor obrigá-lo a 

isso através de um outro  processo de conhecimento. 
D) Na relação jurídica processual, apenas o escrivão e o oficial de justiça são considerados auxiliares de justiça. 
E) O processo inicia-se por uma petição do réu, subscrita por advogado, com as provas com que se pretende demonstrar a 

verdade dos fastos alegados. 
 
37. Encerrado o debate o juiz proferirá a sentença desde logo ou no prazo legal. Esta sentença compõe-se de três partes: 

relatório, fundamentação e dispositivo. Fundamentação é 
 
A) um resumo do processo. 
B) a conclusão do processo.  D) a autenticidade de documentos. 
C) a análise dos fatos e do direito aplicável. E) a modificação de uma relação jurídica. 
 
38. Toda execução tem por base um título executivo judicial ou extrajudicial. É considerado título executivo judicial, 

EXCETO. 
 
A) A sentença penal condenatória transitado em julgado. 
B) A debênture. 
C) A sentença arbitral. 
D) A sentença estrangeira homologada pelo Supremo Tribunal Federal. 
E) A certidão de partilha. 
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39. Citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender. Poderá ser realizada 
 
A) apenas pelo correio, mediante carta registrada. 
B) apenas por oficial de justiça e pelo correio. 
C) apenas, por edital. 
D) somente pelo correio e por edital. 
E) pelo correio, por edital e por oficial de justiça. 
 
40. Quanto aos prazos processuais, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Em regra, os prazos iniciam-se com a juntada aos autos do comprovante de citação ou intimação. 
B) O feriado que cair no meio da contagem influi no prazo, pois os mesmos não são contínuos. 
C) As férias forenses não suspendem a contagem do prazo. 
D) O Ministério Público tem o dobro do prazo para contestar. 
E) Intimações ocorridas em dia sem expediente forense consideram-se realizadas neste mesmo dia. 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
41. Analise as afirmativas abaixo. 
 

I.  É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele 
entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 

II.  É inconstitucional a censura prévia de obra artística ou intelectual. 
III. A Constituição aponta situações de tratamento desigual em razão do sexo. 
IV.  A proibição do anonimato não impede qualquer pessoa de manifestar o seu pensamento como queira. 

 
Estão CORRETAS 
 
A) apenas I, II e III. 
B) I, II, III e IV.  D) apenas I e IV. 
C) apenas II, III e IV. E) apenas II e III. 
 
42. Em relação aos Direitos Sociais, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Pela Constituição, a remuneração do trabalho noturno será superior em 50% à do diurno. 
B) O repouso semanal será dado preferencialmente, e não obrigatoriamente, aos domingos. 
C) Pela Constituição, é proibido trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18(dezoito) e de qualquer trabalho a 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.  
D) Os trabalhadores domésticos têm direito a aviso prévio proporcional, aposentadoria, férias anuais remuneradas e licença à 

gestante. 
E) É obrigatória a participação do sindicato nas negociações coletivas de trabalho. 
 
43. Em relação à Nacionalidade, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Há possibilidade de filho de estrangeiro ser brasileiro nato. 
B) Brasileiro naturalizado pode eleger-se Senador. 
C) A opção voluntária por outra nacionalidade leva, como regra, à perda da nacionalidade do brasileiro. 
D) Estados, Distrito Federal, Municípios e Territórios poderão ter símbolos próprios. 
E) Uma criança nascida na Itália, filha de brasileira com pai holandês, sendo a mãe chefe da missão oficial Brasil-Itália, pode 

ser brasileira nata. 
 
44. De acordo com a Constituição Federal, os servidores poderão se aposentar voluntariamente, quando 
 
A) completarem cinco anos de efetivo exercício público e dez anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, 

observadas as condições de sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem. 
B) completarem dez anos de efetivo exercício público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, 

observadas as condições de sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem. 
C) completarem dez anos de efetivo exercício público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, 

observadas as condições de cinquenta anos de idade e trinta de contribuição, se mulher. 
D) completarem cinco anos de efetivo exercício público e dez anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, 

observadas as condições de cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher. 
E) completarem dez anos de efetivo exercício público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, 

observadas as condições de sessenta e cinco anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem. 
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45. Em relação aos Direitos Políticos, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) O analfabeto pode votar, mas não pode ser votado para nenhum cargo eletivo. 
B) Um brasileiro nato de mais de trinta e cinco anos é elegível para qualquer cargo eletivo no Brasil. 
C) O voto é obrigatório ao maior de 18 anos, desde que alfabetizado. 
D) Uma das condições mínimas de elegibilidade é ter idade mínima de 35 anos para o cargo de senador, e de 18 anos para o 

cargo de vereador. 
E) A filiação partidária e o domicílio eleitoral na circunscrição são, dentre outras,  condições de elegibilidade, na forma da lei. 
 
 
DIREITO CIVIL 
 
 
46. Analise a seguinte assertiva: 
 

“As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, consistem nos juros de mora e custas, sem prejuízo da 
pena convencional.” 

 
Nos termos do Direito Civil trata-se de 
 
A) cumulação de juros e cláusula penal. 
B) cumulação de juros e correção monetária.  D) juros apenas. 
C) cumulação de cláusula penal e juros simples. E) cláusula penal apenas. 
 
47. Quanto às Fundações, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) As fundações poderão constituir-se para fins lucrativos. 
B) A elaboração dos estatutos de uma fundação só poderá ser realizada por seu instituidor. 
C) Somente através do Estatuto, a fundação começa a ter existência legal. 
D) A fundação só será extinta se vencer o prazo de sua existência. 
E) Os bens da fundação são inalienáveis, salvo se comprovada a necessidade de alienação e autorizada pelo juiz competente. 
 
48. Assinale a alternativa que identifica as pessoas jurídicas de direito privado, de acordo com o Código Civil. 
 
A) UNESCO e ONU. 
B) Sociedade simples e Santa Fé.  D) Associações e partidos políticos. 
C) Fundações particulares e autarquias. E) Organismos Internacionais e Municípios. 
 
49. Analise a veracidade das frases abaixo. 
 

I. A aplicação da cláusula penal, apesar de mais frequente nos contratos, pode ser inserida em atos unilaterais. 
II. A nulidade da cláusula penal não acarreta a da obrigação principal. 
III. Na obrigação divisível, responde pela pena somente o devedor inadimplente. 
IV. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, dolosamente, deixe de cumprir a obrigação ou 

se constitua em mora. 
 
Está (ão) CORRETA (S) 
 
A) I e III. B) I e II. C) III e IV. D) I e IV. E) II e IV. 
 
50. Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) O Código Civil atual permite a capitalização anual de juros compensatórios, como regra geral. 
B) Os juros moratórios quando não forem convencionados ou o forem sem taxa estipulada ou quando provierem de 

determinada lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à  
Fazenda Nacional. 

C) O termo inicial dos juros moratórios, nas obrigações certas e líquidas, é o vencimento. 
D) Quando não houver prazo assinado, os juros moratórios são devidos desde a interpelação, notificação ou protesto. 
E) O valor da pena imposta na cláusula penal poderá exceder a da obrigação principal. 
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DIREITO TRIBUTÁRIO 
 
51. De acordo com os princípios que emanam da Constituição da República e do Código Tributário Nacional, em 

relação ao Imposto de Renda, retido na fonte, dos servidores do Estado de Pernambuco, no que concerne aos 
vencimentos destes, a competência para estabelecer-lhe a alíquota cabe à(ao) 

 
A) empresa fornecedora do serviço. B) Estado.  C) Município. D) Senado Federal. E) União. 
 
52. Qual o item que contém APENAS tributos federais? 
 
A) Imposto de Renda e Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.  
B) Imposto sobre Produtos Industrializados e Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana. 
C) Imposto sobre a transmissão causa mortis e doação de bens e direitos, Imposto sobre Operações Financeiras e Imposto de 

Renda.  
D) Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e Imposto sobre a Propriedade Rural. 
E) Imposto sobre Produtos industrializados, Imposto sobre Serviços de Qualquer natureza e Imposto de Renda. 
 
53. A competência para instituir, por lei, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, definidos por lei 

complementar federal, é dos 
 
A) Municípios, somente. 
B) Município e Distrito Federal, somente. 
C) Municípios, Distrito Federal e, em alguns casos, os Territórios Federais. 
D) Municípios e União, somente. 
E) Municípios, DF, em alguns casos, a União. 
 
54. Observe as assertivas abaixo. 
 

I. Somente a união poderá instituir contribuições para o financiamento do sistema de previdência e assistência 
social. 

II.  Somente a união poderá instituir empréstimo compulsório. 
III.  Somente a União poderá instituir novo imposto.  
IV. Somente a União poderá exercer a denominada competência cumulativa. 

 
Estão CORRETAS 
 
A) apenas I e II.   B) apenas I e III.   C) apenas II e III.  D) I, II, III e IV. E) apenas II, III e IV. 
 
55. Analise a seguinte situação hipotética. 

“Uma determinada instituição religiosa adquiriu um terreno localizado próximo a seu templo e, nele, construiu uma 
quadra esportiva.”  
Sobre a possibilidade de o Poder Público Municipal poder exigir a taxa de utilização do serviço público de coleta 
de lixo em relação aos aludidos imóveis, é CORRETO afirmar. 

 
A) A exigência é ilegal em relação aos dois imóveis, eis que as entidades religiosas gozam de imunidade tributária. 
B) A exigência é ilegítima em relação aos imóveis onde se localiza o templo, mas cabível em se tratando do imóvel onde se 

localiza a quadra esportiva, eis que este último não integra o patrimônio relacionado às atividades iniciais da instituição. 
C) A exigência é ilegal em ambos os casos, já que os municípios não têm competência para instituir taxas. 
D) A exigência não encontra impedimento constitucional em ambos os casos. 
E) A exigência seria legítima, se o tributo fosse uma contribuição de melhoria. 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
56. São atributos dos atos administrativos, EXCETO. 
 
A) Auto-executoriedade. B) Presunção absoluta.  C) Tipicidade. D) Presunção relativa. E) Imperatividade. 
 
57. Analise as afirmações abaixo. 
 

I.  Todo ato válido é eficaz. 
II.  Nem todo ato perfeito é válido. 
III.  Pode haver ato eficaz e inválido. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Todas as afirmativas são corretas. 
B) Todas as afirmativas são incorretas.  D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. E) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
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58. A revogação é a invalidação do ato administrativo 
 
A) com desvio de finalidade. 
B) sem motivo.  D) baixado por autoridade incompetente. 
C) que se tornou inconveniente. E) viciado. 
 
59.  De acordo com a Lei Estadual 6.123/68, com relação ao direito de petição, é correto afirmar, EXCETO. 
 
A) O requerimento ou representação será dirigido, por intermédio da autoridade a que o funcionário estiver diretamente 

subordinado, à competente para decidi-la. 
B) Quando a autoridade a quem for apresentado o requerimento ou a representação não tiver competência para a decisão, 

encaminha-lo-á, no prazo de dez dias devidamente informado a quem detiver a competência. 
C) A autoridade competente deverá decidir o requerimento ou a representação no prazo de trinta dias, a contar do recebimento, 

ressalvada a necessidade de diligência quando prazo se inicia no conhecimento da conclusão da diligência 
D) Da decisão caberá, no prazo de trinta dias, pedido de reconsideração, que pode ser renovado. 
E) Caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração. 
 
60. O funcionário público, de acordo com a Lei Estadual nº 6123/68 a que está sujeito, reunindo uma série de requisitos 

prescritos em lei, tem direito, depois de dez anos de serviço público, à(a) 
 
A) licença especial. 
B) licença para trato de interesses particulares. 
C) licença para acompanhar o marido. 
D) férias de 06 meses. 
E) licença-prêmio. 
 




