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Companhia Docas  
do Estado da Bahia  

Concurso Público 2010 
21/11/2010 - TARDE 

    Caderno de Provas Objetivas 
 

ADVOGADO 

TIPO 1 - BRANCO 
Atenção! 
Você está recebendo um caderno de provas do tipo 1. Portanto, verifique se sua folha de respostas é, 
também, do tipo 1. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala para que sejam tomadas as 
devidas providências. 
 

Informações gerais 
 Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir: 
a) uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova de tipo 1; 
b) este caderno de prova tipo 1, com o enunciado das 60 (sessenta) questões, sem repetição ou falha. 

 Não será permitida a permanência de candidato em sala de prova portando aparelhos eletrônicos como 
pager, telefone celular, relógio do tipo data bank, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 
receptor, gravador, máquina fotográfica, máquina de calcular e/ou similares. Tal infração pode acarretar 
eliminação sumária do candidato. 

 Verifique se o material está em ordem, se seu nome e número de inscrição são os que aparecem na 
folha de respostas. 

 Ao receber a folha de respostas, é sua obrigação: 
a) ler atentamente as instruções de preenchimento da folha de respostas; 
b) assinar a folha de respostas. 

 As questões da prova são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado. 

 Você deverá transcrever as respostas da prova para a folha de respostas, que será o único documento 
válido para a correção da prova. 

 O preenchimento da folha de respostas, de inteira responsabilidade do candidato, dar-se-á mediante 
utilização de caneta esferográfica de cor preta ou azul. 

 Em hipótese alguma haverá substituição das folhas de respostas por erro do candidato. 

 O tempo disponível para esta prova será de quatro horas. 

 Você somente poderá sair do local de prova 60 (sessenta) minutos após o seu início. 

 Você somente poderá levar consigo o caderno de questões nos últimos 60 (sessenta) minutos de prova. 

 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, entregue a folha de respostas e deixe o local 
de prova. 
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Distribuição de renda é alçada a prioridade 
 
O estímulo do crescimento do consumo 

interno e a redução da crescente desigualdade 
estão entre as principais metas econômicas da 
China para os próximos cinco anos, segundo o 
plano nacional 2011-2015 aprovado ontem pelo 
Partido Comunista. 

"A participação da renda pessoal na 
distribuição da renda nacional deve ser aumentada, 
e a participação da remuneração do trabalho na 
distribuição primária também deve ser elevada", 
diz o comunicado de ontem. 

O texto fala ainda em "relações de trabalho 
harmoniosas" e em criar "mecanismos para 
expandir o consumo doméstico". 

"A grande diferença do décimo segundo 
Plano Quinquenal é que os planos anteriores se 
baseavam principalmente em criar um país rico, 
enquanto este enfatiza a criação de riqueza para a 
população", afirmou Yang Weiming, vice-
secretário-geral do Comitê de Desenvolvimento 
Nacional e Reforma, à imprensa estatal chinesa. 

Apesar do elevado crescimento das últimas 
três décadas ter tirado 500 milhões de pessoas da 
pobreza, a segunda maior economia do mundo 
ficou bem mais desigual. 

Um estudo do Centro de Distribuição de 
Renda e Pobreza da Universidade Normal de 
Pequim mostra que os 10% mais ricos ganharam 23 
vezes mais do que os 10% mais pobres em 2007. 
Em 1998, a elite econômica ganhava 7,3 vezes mais 
do que os mais pobres. 

O comunicado prevê ainda que a China 
"participe ativamente" na governança econômica 
mundial e na cooperação regional, além de "abrir 
mais para o mundo e melhorar a sua estrutura de 
comércio exterior". 

O plano quinquenal ainda está em sua fase 
preliminar, sem números estabelecidos para os 
objetivos. 

Até fevereiro, ficará pronta a versão 
completa. 

(Folha de S. Paulo, 19 de outubro de 2010) 

 

1 
A respeito do texto, analise as afirmativas a seguir: 
I. O penúltimo parágrafo do texto remete diretamente ao 
primeiro parágrafo, podendo este ser uma continuidade 
daquele. 
II. No primeiro parágrafo, ontem refere-se a 18 de outubro 
de 2010. 
III. Segundo o texto, o Plano 2011-2015 apresenta grande 
diferença em relação aos anteriores. 
Assinale 
(A)  se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.  
(B)  se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.  
(C)  se nenhuma afirmativa estiver correta.  
(D)  se todas as afirmativas estiverem corretas.  
(E)  se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.  

 
2 
Em 1998, a elite econômica ganhava 7,3 vezes mais do que os 
mais pobres. (L.30-31) 
Assinale a alternativa em que a alteração do período NÃO 
tenha sido feita observando-se a norma culta. 
(A)  Em 1998, as elites econômica e política ganhavam 0,8 

vezes mais do que os mais pobres.  
(B)  Em 1998, as elites econômica e política eram 2,5% 

maiores do que a cultural.  
(C)  Em 1998, as elites ganhavam 1,5 vez mais do que os 

mais pobres.  
(D)  Em 1998, as elites política e econômica eram 2,8 vezes 

a cultural.  
(E)  Em 1998, três quartos da elite ganhavam 4,3 vezes 

mais do que os mais pobres.  

 
3 
"A grande diferença do décimo segundo Plano Quinquenal é 
que os planos anteriores se baseavam principalmente em criar 
um país rico, enquanto este enfatiza a criação de riqueza para 
a população", afirmou Yang Weiming, vice-secretário-geral do 
Comitê de Desenvolvimento Nacional e Reforma, à imprensa 
estatal chinesa. (L.15-21) 
No contexto da fala do vice-secretário-geral, o pronome 
destacado no trecho acima tem valor 
(A)  anafórico.  
(B)  catafórico.  
(C)  dêitico.  
(D)  indefinido.  
(E)  expletivo.  

 
4 
O sexto parágrafo, em relação ao anterior, apresenta uma 
(A)  comprovação.  
(B)  exemplificação.  
(C)  oposição.  
(D)  ressalva.  
(E)  explicação.  

  



 

 

ADVOGADO - TIPO 1 - BRANCO 
Página 3 

5 
Apesar do elevado crescimento das últimas três décadas ter 
tirado 500 milhões de pessoas da pobreza, a segunda maior 
economia do mundo ficou bem mais desigual. (L.22-25) 
A respeito do período acima, analise as afirmativas a seguir: 
I. Para efeito de boa discursividade, respeitando a 
impossibilidade de sujeito preposicionado, o início do período 
devia ser “Apesar de o elevado crescimento...”. 
II. “Apesar de” pode ser substituído sem prejuízo de sentido 
por Não obstante. 
III. A palavra maior tem valor adverbial. 
Assinale 
(A)  se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.  
(B)  se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.  
(C)  se nenhuma afirmativa estiver correta.  
(D)  se todas as afirmativas estiverem corretas.  
(E)  se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.  

 
6 
Assinale a alternativa com função sintática idêntica à de 
pronta (L.40). 
(A)  metas (L.3)  
(B)  fase (L.37)  
(C)  aumentada (L.8)  
(D)  desigual (L.25)  
(E)  estrutura (L.35)  

 
7 
A respeito da estrutura sintática do título, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. O período está na voz passiva. 
II. O predicado é verbo-nominal. 
III. Há uma ocorrência de complemento nominal. 
Assinale 
(A)  se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.  
(B)  se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.  
(C)  se nenhuma afirmativa estiver correta.  
(D)  se todas as afirmativas estiverem corretas.  
(E)  se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.  

8 
"A participação da renda pessoal na distribuição da renda 
nacional deve ser aumentada, e a participação da 
remuneração do trabalho na distribuição primária também 
deve ser elevada", diz o comunicado de ontem. (L.7-11) 
Em relação à vírgula antes da palavra E no período acima, é 
correto afirmar que está 
(A)  incorreta, pois não pode haver vírgula se houver a 

palavra E.  
(B)  correta, uma vez que o E tem valor não aditivo.  
(C)  incorreta, pois só estaria correta se houvesse uma 

vírgula após a palavra primária.  
(D)  correta, por se tratar de caso de polissíndeto.  
(E)  correta, pois o E inicia oração com sujeito diferente do 

da anterior.  

 
9 
Assinale a palavra que foi acentuada seguindo a mesma regra 
que três (L.23). 
(A)  prevê (L.32)  
(B)  Até (L.40)  
(C)  além (L.34)  
(D)  é (L.16)  
(E)  país (L.17)  

 
10 
Assinale a palavra que apresente, em relação a afixos, a 
mesma estrutura que desigualdade (L.2). 
(A)  distribuição (L.10)  
(B)  Universidade (L. 27)  
(C)  Desenvolvimento (L.20)  
(D)  principalmente (L.17)  
(E)  harmoniosas (L.13)  

 
 
 

 

Texto para as questões 11 a 13 
 
 

 

(Laerte. Folha de S.Paulo, 19 de outubro de 2010) 
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11 
Na fala do professor, a palavra como tem valor 
(A)  comparativo.  
(B)  causal.  
(C)  condicional.  
(D)  conformativo.  
(E)  concessivo.  

 
12 
Com base na leitura da tirinha, analise as afirmativas a seguir: 
I. O humor da tirinha ocorre porque o leitor pode inferir que 
o professor havia mandado o aluno ficar de pé, no canto da 
sala, de frente para a parede, mas o fez de modo diverso. 
II. Pela fala do professor, pode-se deduzir que o aluno em 
castigo já não fizera anteriormente outras coisas do modo 
como o professor havia mandado. 
III. O objetivo principal da interrogação do professor não é 
obter uma resposta do aluno. 
Assinale 
(A)  se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.  
(B)  se todas as afirmativas estiverem corretas.  
(C)  se nenhuma afirmativa estiver correta.  
(D)  se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.  
(E)  se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.  

 
13 
Assinale a alternativa em que, alterando-se a fala do 
professor, NÃO se manteve adequação à norma culta. 
(A)  Vós não conseguis fazer nada como vos solicito?!  
(B)  Tu não consegues fazer nada como te oriento?!  
(C)  Você não consegue fazer nada como lhe solicito?!  
(D)  Você não consegue fazer nada como o oriento?!  
(E)  Você não consegue fazer nada como o peço?!  

 
Texto para as questões 14 a 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
15 
 

 
Hino ao Senhor do Bonfim 
 
Glória a ti neste dia de Glória  
Glória a ti, Redentor, que há cem anos  
Nossos pais conduziste à vitória  
Pelos mares e campos baianos  
 
Dessa sagrada colina  
Mansão da misericórdia  
Dai-nos a Graça Divina  
Da Justiça e da Concórdia  
 
Glória a ti nessa altura sagrada  
És o eterno farol, és o guia  
És, Senhor, sentinela avançada  
És a guarda imortal da Bahia  
 
Dessa sagrada colina  
Mansão da Misericórdia  
Dai-nos a Graça Divina  
Da Justiça e da Concórdia  

 
 
 
 
20 
 
 
 

 
Aos teus pés que nos deste o Direito  
Aos teus pés que nos deste a Verdade  
Trata e exulta num férvido preito  
A alma em festa da nossa cidade  
 
Dessa sagrada colina  
Mansão da Misericórdia  
Dai-nos a Graça Divina  
Da Justiça e da Concórdia 
 

(Arthur de Salles e João Antônio Wanderley) 

14 
Nos versos 17 e 18, a palavra QUE classifica-se como 
(A)  pronome relativo.  
(B)  conjunção subordinativa.  
(C)  partícula expletiva.  
(D)  preposição.  
(E)  conjunção integrante.  

 
15 
Dai-nos a Graça Divina (verso 7) 
Assinale a alternativa em que se fez corretamente a passagem 
do verso acima para a forma negativa. 
(A)  Não nos deis a Graça Divina 
(B)  Não nos dês a Graça Divina 
(C)  Não nos dai a Graça Divina 
(D)  Não nos dê a Graça Divina 
(E)  Não nos dais a Graça Divina 

 
16 
Por preito, (verso 19), só NÃO se entende 
(A)  veneração.  
(B)  laurel.  
(C)  tribulação.  
(D)  homenagem.  
(E)  incenso.  

 
17 
Assinale a palavra que, no texto, NÃO tenha valor adjetivo. 
(A)  Nossos (verso 3)  
(B)  avançada (verso 11)  
(C)  cem (verso 2)  
(D)  nos (verso 17)  
(E)  imortal (verso 12)  
 

As questões 18 a 20 referem-se ao Manual de 
Redação da Presidência da República
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18 
Com base no Manual de Redação da Presidência da República, 
analise as afirmativas a seguir: 
I. O fecho das comunicações oficiais possui, além da 
finalidade óbvia de arrematar o texto, a de saudar o 
destinatário. Os modelos para fecho foram regulados pela 
Portaria 1 do Ministério da Justiça, de 1937, que estabelece 
quinze padrões. 
II. Para o Presidente da República, deve-se usar 
Respeitosamente. 
III. Deve-se tratar o Governador por Vossa Excelência.  
Assinale 
(A)  se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.  
(B)  se todas as afirmativas estiverem corretas.  
(C)  se nenhuma afirmativa estiver correta.  
(D)  se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.  
(E)  se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.  

 
19 
Segundo o que orienta o Manual de Redação da Presidência 
da República, analise as afirmativas a seguir: 
I. Aviso e ofício são modalidades de comunicação oficial 
praticamente idênticas. A única diferença entre eles é que o 
aviso é expedido exclusivamente por Ministros de Estado, 
para autoridades de mesma hierarquia, ao passo que o ofício 
é expedido para e pelas demais autoridades. Ambos têm 
como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos 
órgãos da Administração Pública entre si e, no caso do ofício, 
também com particulares. 
II. Quanto à sua forma, aviso e ofício seguem o modelo do 
padrão ofício, com acréscimo do vocativo, que invoca o 
destinatário, seguido de vírgula. 
III. Para evitar equívocos, o Manual recomenda não deixar a 
assinatura em página isolada do expediente; deve-se 
transferir para essa página ao menos a última frase anterior 
ao fecho. 
Assinale 
(A)  se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.  
(B)  se todas as afirmativas estiverem corretas.  
(C)  se nenhuma afirmativa estiver correta.  
(D)  se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.  
(E)  se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.  

 
20 
A respeito do Padrão Ofício, assinale a afirmativa INCORRETA. 
(A)  Os ofícios e memorandos poderão ser impressos em 

ambas as faces do papel. 
(B)  Para facilitar a localização, os nomes dos arquivos 

devem ser formados da seguinte maneira: tipo do 
documento + número do documento + palavras-chave 
do conteúdo.  

(C)  É obrigatório constar a partir da segunda página o 
número da página.  

(D)  Deve ser utilizado espaçamento simples entre as linhas 
e de 6 pontos após cada parágrafo, ou, se o editor de 
texto utilizado não comportar tal recurso, de uma linha 
em branco.  

(E)  Todos os tipos de documentos do Padrão Ofício devem 
ser impressos em papel de tamanho ofício.  

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
21 
Um dado é dito “comum” quando possui 6 faces e os números 
das faces opostas somam sete. Desse modo, num dado 
comum, o 1 opõe-se ao 6, o 2 opõe-se ao 5 e o 3 opõe-se ao 
4.  
Um dado comum está sobre uma mesa de tal maneira que a 
face voltada para baixo é a única que não pode ser vista. Os 
números estampados nas faces laterais desse dado somam 
(A)  12.  
(B)  14.  
(C)  21.  
(D)  18.  
(E)  16.  

 
22 
Olegário faz a barba de 3 em e dias. Hoje é domingo e 
Olegário está fazendo a sua barba. Ele voltará a se barbear 
num dia de domingo daqui a quantos dias? 
(A)  21.  
(B)  18.  
(C)  12.  
(D)  14.  
(E)  15.  

 
23 
Uma sequência de números é construída da seguinte forma: 

 são dados o 1º termo e o 2º termo dessa sequência; 

 a diferença entre eles será o 3º termo; 

 cada termo posterior ao 3º será a diferença entre os dois 
termos imediatamente anteriores; 

 nenhuma das diferenças calculadas fornecerá como 
resposta um número negativo. 

Em uma sequência cujo 1º termo é 26 e o 2º termo é 8, o 
termo que ocupa a 7ª posição é 
(A)  4.  
(B)  0.  
(C)  2.  
(D)  6.  
(E)  8.  

 
24 
No Restaurante do Abreu, as contas apresentadas aos clientes 
são sempre o resultado da soma do que foi consumido com a 
gorjeta de 15% sobre esse consumo. Após comer nesse 
restaurante, Gastão recebeu a conta no valor de R$ 49,68. 
Gastão se recusou a pagar os 15% e resolveu pagar apenas 
10% de gorjeta. Dessa forma, sua conta diminuiu 
(A)  R$ 2,38.  
(B)  R$ 2,49.  
(C)  R$ 2,16.  
(D)  R$ 1,98.  
(E)  R$ 2,04.  
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25 
Considere verdadeira a seguinte proposição composta: “Se 
Mariana chegar, então Antônio dormirá.” É correto concluir 
que 
(A)  se Mariana não chegar, então Antônio dormirá.  
(B)  se Mariana não chegar, então Antônio não dormirá.  
(C)  se Antônio dormir, então Mariana chegou.  
(D)  se Antônio não dormir, então Mariana chegou.  
(E)  se Antônio não dormir, então Mariana não chegou.  

 
26 
Uma pesquisa feita com um grupo de 20 homens descobriu 
que 7 desses homens leem a revista A, e 9 deles leem a 
revista B. É correto concluir que 
(A)  os dados da pesquisa estão errados, pois 7 + 9 é menor 

do que 20.  
(B)  apenas 4 desses homens leem as duas revistas.  
(C)  há, no máximo, 3 homens que não leem nenhuma das 

duas revistas.  
(D)  se 4 desses homens não leem A e não leem B, então 

algum homem lê as duas.  
(E)  se 5 desses homens não leem A e não leem B, então há 

exatamente 1 homem que lê as duas.  

 
27 
A negação de “Todos viajaram e retornaram todos na terça-
feira” é 
(A)  Ninguém viajou, portanto não retornaram todos na 

terça-feira.  
(B)  Ninguém viajou ou ninguém retornou na terça-feira.  
(C)  Pelo menos um não viajou ou alguém não retornou na 

terça-feira.  
(D)  Pelo menos um não viajou e alguém não retornou na 

terça-feira.  
(E)  Pelo menos um não viajou ou ninguém retornou na 

terça-feira.  

 
28 
Um programa de entrevista é exibido diariamente. Em cada 
programa são entrevistadas duas personalidades. Se duas 
pessoas são entrevistadas em determinado dia, as mesmas 
duas pessoas não serão entrevistadas juntas nunca mais.  
No próximo ano serão exibidos trezentos programas. Quantas 
personalidades são necessárias, no mínimo, para a exibição 
dos trezentos programas? 
(A)  27.  
(B)  25.  
(C)  20.  
(D)  18.  
(E)  24.  

 
  

29 
Todos os elementos do conjunto R são elementos do conjunto 
S e todos os elementos do conjunto R gozam da propriedade 
p. Sabendo que R não é um conjunto vazio, conclui-se que 
(A)  todos os elementos do conjunto S gozam da 

propriedade p.  
(B)  existem elementos do conjunto S que não gozam da 

propriedade p.  
(C)  pelo menos um elemento do conjunto S goza da 

propriedade p.  
(D)  todos os elementos que gozam da propriedade p são 

elementos de R.  
(E)  qualquer elemento de S não goza da propriedade p.  

 
30 
Uma relação é dita reflexiva quando um elemento qualquer 
está relacionado com ele mesmo. A relação de igualdade é 
reflexiva porque toda coisa é igual a si mesma. Uma relação é 
simétrica quando, se uma coisa está relacionada com uma 
segunda, então a segunda coisa está relacionada com a 
primeira. A igualdade é simétrica, pois, se a é igual a b, então 
b é igual a a. Uma relação é transitiva quando, se uma coisa 
está relacionada com uma segunda e esta segunda com uma 
terceira, então a primeira está relacionada com a terceira. A 
igualdade é transitiva: se a é igual a b e b é igual a c, então a é 
igual a c. Uma relação que seja reflexiva, simétrica e transitiva 
é uma relação de equivalência. A igualdade é uma relação de 
equivalência. 
Analise as afirmações que se seguem: 
I. A relação maior do que ou igual a, aplicada ao conjunto 
dos números naturais, é uma relação de equivalência. 
II. Definindo retas perpendiculares como retas que formam 
90°, a relação de perpendicularidade, aplicada às retas do 
plano, é uma relação de equivalência.  
III. A relação ter nascido no mesmo ano, aplicada a todos as 
pessoas da humanidade, é uma relação de equivalência.  
É (são) verdadeira(s) somente 
(A)  I.  
(B)  II.  
(C)  III.  
(D)  I e II.  
(E)  II e III.  

 
31 
Marcos declarou: 
Sábado vou ao teatro ou domingo vou ao cinema. 
Conclui-se que ele mentiu se ele 
(A)  for ao teatro no sábado e não for ao cinema no 

domingo.  
(B)  for ao cinema no sábado e for ao teatro no domingo.  
(C)  for ao teatro no sábado e também no domingo.  
(D)  não for ao teatro no sábado e não for ao cinema no 

domingo.  
(E)  não for ao cinema no sábado e nem for ao cinema no 

domingo.  
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32 
Na tabela (triângulo) a seguir, a primeira linha começa com o 
número 1 e tem 1 elemento. A segunda linha começa com o 
número 2 e tem 2 elementos. A terceira, com o número 3 e 
tem 3 elementos e assim por diante, de modo que a n-ésima 
linha começa com o número n e tem n elementos.  
 1 
 2  3 
 3  4  5 
 4  5  6  7 
 5  6  7  8  9 
 6  7  8  9 10 11 
  . . . 
O número central da vigésima primeira linha é o 
(A)  30.  
(B)  27.  
(C)  28.  
(D)  31.  
(E)  33.  

 
33 
Sejam a, b e c números reais diferentes de zero e k = 

c

 c 

b

 b 

a

 a 
 . O conjunto de todos os possíveis valores de 

k é 

(A)  {3,  1, 0, 1, 3}. 
(B)  { 3, 1, 1, 3}. 
(C)  {3}. 
(D)  naturais diferentes de zero.  
(E)  reais deferentes de zero.  

 
34 
O preço de um eletrodoméstico aumentou, de agosto de 2010 
para setembro do mesmo ano, R$ 120,00. Isso corresponde a 
um aumento mensal de 8%. O valor desse eletrodoméstico 
em setembro de 2010 era, em reais, um número 
(A)  maior do que 1600.  
(B)  menor do que 1600 e maior do que 1560.  
(C)  menor do que 1560 e maior do que 1520.  
(D)  menor do que 1520 e maior do que 1480.  
(E)  menor do que 1480.  

 
35 
 

 
 
A figura ilustra um empilhamento de cubos idênticos. A 
quantidade mínima de cubos empilhados nesse 
empilhamento é 
(A)  13.  
(B)  12.  
(C)  9.  
(D)  11.  
(E)  10.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
36 
A respeito do contrato de fretamento, é correto afirmar que 
(A)  no contrato de fretamento por viagem, temos uma 

gestão compartilhada, ficando a gestão náutica com o 
fretador e a gestão comercial com o afretador.  

(B)  fretamento a casco nu é o contrato em virtude do qual 
o afretador tem a posse, o uso e o controle da 
embarcação, por tempo indeterminado, sem o direito 
de designar o comandante e a tripulação.  

(C)  no fretamento por tempo, tanto a gestão náutica 
quanto a gestão comercial ficam com o afretador do 
navio.  

(D)  fretamento por tempo é o contrato em virtude do qual 
o afretador recebe a embarcação armada e tripulada, 
ou parte dela, para operá-la por tempo indeterminado.  

(E)  contrato de fretamento é aquele pelo qual, mediante 
preço ajustado, fretador concede a um afretador o uso 
total ou parcial do seu navio.  

 
37 
No contrato de transporte marítimo, o ponto central é a 
condução de mercadorias de um ponto para outro. O 
embarcador, no contrato de transporte marítimo, não se 
envolve na gestão náutica do navio. O que ele almeja é que as 
suas mercadorias sejam transportadas até o local de destino. 
Nesse tipo de contrato de prestação de serviços, o 
documento que comprova o recebimento da carga a bordo é 
denominado de 
(A)  Carta-partida.  
(B)  Conhecimento de Embarque.  
(C)  Contrato de Afretamento.  
(D)  Carta de Crédito.  
(E)  Conhecimento do Carregamento.  

 
38 
Conforme resolução 987/Antaq, antes da instauração ou no 
curso de Processo Administrativo Contencioso, a Antaq, por 
intermédio das Superintendências, das Gerências de 
Fiscalização ou das UAR, poderá, caso haja interesse da 
pessoa física ou jurídica infratora, celebrar Termo de Ajuste 
de Conduta – TAC, com a finalidade de corrigir pendências, 
irregularidades ou infrações. 
A esse respeito, assinale a afirmativa INCORRETA. 
(A)  O interessado terá o prazo de 10 (dez) dias para 

manifestar o interesse em celebrar o TAC.  
(B)  A celebração de TAC pelas Gerências de Fiscalização e 

UAR será precedida de autorização da 
Superintendência competente.  

(C)  O TAC conterá assinatura e identificação completa das 
partes.  

(D)  O TAC conterá a irregularidade ou infração e a 
fundamentação legal, regulamentar ou contratual 
pertinente.  

(E)  O TAC conterá o prazo e os termos ajustados para a 
correção da pendência, irregularidade ou infração.  
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39 
Conforme resolução 858 da Antaq, é obrigação da 
Administração Portuária 
(A)  a construção de um porto quando, entre outras 

situações, existe previsão de comércio marítimo 
crescente, fácil comunicação entre a costa e o interior 
e também quando a costa reúne condições adequadas 
para a aproximação das embarcações e transferência 
das cargas dessas embarcações para terra firme e vice-
versa.  

(B)  o estudo da localização do quebra-mar de abrigo do 
porto, devendo levar em conta a dimensão da área a 
ser abrigada, o grau de tranquilidade das águas 
confrontantes com os berços, a vazão sólida ao longo 
da costa, a acessibilidade da área abrigada por 
embarcações, a profundidade das águas junto aos 
berços, entre outros aspectos.  

(C)  fornecer à Antaq, no prazo que for fixado, as 
informações técnicas, operacionais, administrativas e 
econômico-financeiras solicitadas, inclusive as relativas 
à segurança e à vigilância na área do porto e à 
proteção ao meio ambiente.  

(D)  a construção de um ou dois canais ligados à área 
abrigada, sendo que, nesse caso, um canal será de 
entrada e o outro de saída, o qual, por sua vez, deve 
ser menos profundo que o canal de entrada, caso o 
porto seja exportador.  

(E)  a aquisição e manutenção do virador de vagões 
responsável pela descarga oriunda das composições 
ferroviárias, desde que o trem seja previamente 
desatrelado para o descarregamento individual de 
cada vagão.  

 
40 
De acordo com o Decreto 4.391/2002, na elaboração do 
Programa de Arrendamento, a autoridade portuária 
observará a seguinte diretriz: 
(A)  aumento do desempenho operacional e a melhoria da 

qualidade dos serviços portuários e operações de 
atracamento, carga e descarga.  

(B)  equilíbrio dos custos portuários, objetivando a redução 
dos preços dos serviços praticados no porto e no seu 
entorno.  

(C)  implantação de ambiente de competitividade, em 
bases isonômicas, na operação de importação e 
exportação de mercadorias.  

(D)  promoção dos arrendamentos das áreas e instalações 
portuárias, atendendo às suas destinações específicas, 
de acordo com os respectivos Planos de 
Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ.  

(E)  revitalização de áreas portuárias operacionais, para 
fins culturais, sociais, recreativos e comerciais.  

 
  

41 
Analise as afirmativas a seguir: 
I. São características do trabalho avulso a intermediação do 
sindicato do trabalhador na colocação da mão de obra, a 
curta duração do serviço prestado a um beneficiado e a 
remuneração paga basicamente em forma de rateio 
procedido pelo sindicato; pela CRFB/88, art. 7º, XXXIV, foi 
igualado ao trabalhador com vínculo empregatício. 
II. Trabalhador Temporário é o contratado por uma empresa 
de trabalho temporário para trabalhar durante alguns dias ou 
algumas semanas em outra empresa, substituindo um 
empregado ou ajudando numa fase de maior atividade, no 
máximo até 180 dias.  
III. A Emenda Constitucional 45 alterou a competência da 
Justiça do Trabalho, que passa a julgar as questões relativas às 
relações de trabalho e não só as de emprego. 
Assinale 
(A)  se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.  
(B)  se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.  
(C)  se todas as afirmativas estiverem corretas.  
(D)  se nenhuma afirmativa estiver correta.  
(E)  se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.  

 
42 
A respeito de salário e remuneração, analise as afirmativas a 
seguir: 
I. Remuneração é todo provento legal e habitualmente 
auferido pelo empregado em virtude do contrato de trabalho, 
seja pago pelo empregador, seja pago por terceiro.  
II. Salário é contraprestação direta devida pelo empregador 
ao empregado em virtude do serviço prestado em face do 
contrato de trabalho, podendo ser ele fixo ou variável. 
III. O salário fixo deve ser pago simplesmente em dinheiro ou 
de forma composta, em dinheiro e utilidades, de acordo com 
o art. 458 da CLT. 
Assinale 
(A)  se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.  
(B)  se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.  
(C)  se todas as afirmativas estiverem corretas.  
(D)  se nenhuma afirmativa estiver correta.  
(E)  se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.  

 
43 
A CRFB/88, expressamente, assegura em seu art. 5º: 
I. o direito à moradia e à herança; 
II. ao preso, o direito à identificação dos responsáveis por 
sua prisão; 
III. a inviolabilidade de domicílio, salvo por determinação 
judicial; 
IV. a liberdade para o exercício de qualquer trabalho, vedadas 
as exigências sobre qualificação profissional. 
Analise os itens acima e assinale 
(A)  se todos os itens estiverem corretos.  
(B)  se apenas os itens I e II estiverem corretos.  
(C)  se apenas os itens I e III estiverem corretos.  
(D)  se apenas os itens I, II e III estiverem corretos.  
(E)  se apenas os itens II, III e IV estiverem corretos.  
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44 
Quanto aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 
indique a alternativa que NÃO está de acordo com a CRFB/88. 
(A)  A Constituição Federal consagra um sistema de 

distribuição de competência legislativa que combina 
modelos de distribuição vertical e horizontal de 
competências.  

(B)  É da competência exclusiva do Congresso Nacional 
sustar os atos normativos do Poder Executivo que 
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de 
delegação legislativa.  

(C)  De acordo com o princípio da legalidade, apenas a lei 
decorrente da atuação exclusiva do Poder Legislativo 
pode originar comandos normativos prevendo 
comportamentos forçados, não havendo a 
possibilidade, para tanto, da participação normativa do 
Poder Executivo.  

(D)  O Poder Judiciário, fundado no princípio da isonomia 
previsto na Carta da República, não pode promover a 
equiparação dos vencimentos de um servidor com os 
de outros servidores de atribuições diferentes.  

(E)  No âmbito da competência legislativa concorrente, 
caso a União não tenha editado a norma geral, o 
estado-membro poderá exercer a competência 
legislativa ampla. Contudo, sobrevindo a norma federal 
faltante, o diploma estadual terá sua eficácia suspensa 
no que lhe for contrário, operando-se, a partir de 
então, um verdadeiro bloqueio de competência, já que 
o estado-membro não mais poderá legislar sobre 
normas gerais quanto ao tema tratado na legislação 
federal.  

 
45 
Assinale a alternativa que preenche adequadamente as 
lacunas do texto a seguir:  
"As ___________ e as __________ são entidades sindicais de 
grau superior legalmente reconhecidas pela CLT." 
(A)  centrais sindicais e delegacias do trabalho 
(B)  sindicatos nacionais e federações 
(C)  confederações e associações nacionais 
(D)  sindicatos nacionais e centrais sindicais regionais 
(E)  federações e confederações 

 
46 
O intérprete é autorizado expressamente pela CRFB/88 a 
distinguir outros direitos fundamentais, além daqueles por ele 
veiculados no art. 5º nas seguintes situações: 
(A)  nos acordos coletivos de trabalho.  
(B)  nos tratados internacionais.  
(C)  nos Decretos do Presidente.  
(D)  nas decisões do Supremo Tribunal  Federal proferidas 

em Ação Direta de Inconstitucionalidade.  
(E)  em quaisquer decisões relativas a incapazes.  

 
  

47 
A decisão do STF que, em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI), declara a inconstitucionalidade 
parcial sem redução de texto de determinado dispositivo de 
lei, implica 
(A)  manutenção parcial do texto do dispositivo.  
(B)  manutenção integral do texto do dispositivo, não 

sendo mais admitida a interpretação incompatível com 
a própria CRFB/88.  

(C)  nulidade parcial do texto do dispositivo, sendo 
permitida a aplicação da parte restante.  

(D)  nulidade do dispositivo, não sendo mais permitida sua 
aplicação integral.  

(E)  nulidade integral, visto que a interpretação conforme a 
Constituição não pode ser aplicada.  

 
48 
Acerca dos direitos e garantias fundamentais, é certo dizer 
que, ao tutelar o direito à vida, a CRFB/88 
(A)  proibiu totalmente a pena de morte e a remoção de 

órgãos.  
(B)  permitiu excepcionalmente a pena de morte e a 

remoção de órgãos.  
(C)  proibiu totalmente a pena de morte, mas autorizou a 

remoção de órgãos.  
(D)  permitiu excepcionalmente a pena de morte e permitiu  

totalmente a remoção de órgãos.  
(E)  proibiu a pena de morte e restou silente quanto à 

remoção de órgãos.  

 
49 
Assinale a afirmativa INCORRETA a respeito do regime jurídico 
do servidor público. 
(A)  O servidor estável somente perderá o cargo em virtude 

de sentença transitada em julgado.  
(B)  É condição para a aquisição da estabilidade a avaliação 

especial de desempenho.  
(C)  O servidor ficará em disponibilidade se seu cargo for 

extinto.  
(D)  O servidor estável somente será reintegrado ao seu 

cargo se invalidada sua demissão por sentença judicial.  
(E)  O servidor estável, na condição de ocupante da vaga 

de outro que foi reintegrado, será reconduzido ao 
cargo de origem; entretanto, com direito à 
indenização.  

 
50 
À luz das disposições acerca da Administração Pública, pode-
se afirmar que o contrato administrativo tem como 
característica: 
I. a presença de cláusulas exorbitantes; 
II. a imutabilidade; 
III. a incompatibilidade total com a natureza do contrato de 
adesão. 
Assinale se apenas estiver(em) correto(s) o(s) item(ns) 
(A)  I.  
(B)  II.  
(C)  III.  
(D)  I e II.  
(E)  II e III.  
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51 
Assinale a alternativa correta acerca da obrigação tributária. 
(A)  A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não 

impede a execução fiscal.  
(B)  Apesar da solidariedade das pessoas que tenham 

interesse comum na situação que constituiu o fato 
gerador da obrigação tributária, não há possibilidade 
de benefício de ordem, certo que o pagamento 
efetuado por um dos obrigados não exime a 
responsabilidade dos demais.  

(C)  O contribuinte de direito pode reclamar a restituição 
do tributo indireto pago indevidamente, desde que, 
por sua natureza, comporte a transferência do 
respectivo encargo financeiro.  

(D)  O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa 
obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade 
pecuniária.  

(E)  A exigência de depósito prévio de parcela do tributo 
questionado como condição para interposição de 
recurso administrativo, no âmbito do contencioso 
fiscal, implica ofensa ao princípio constitucional da 
ampla defesa.  

 
52 
Com relação à dívida ativa tributária, é INCORRETO afirmar 
que 
(A)  o controle da legalidade da inscrição em dívida ativa é 

a derradeira oportunidade que a Administração tem de 
rever os requisitos dos atos praticados no processo 
administrativo de cobrança, ocasião em que ainda 
pode modificá-los.  

(B)  somente se admite a inscrição de débito em dívida 
ativa após o decurso do prazo fixado para pagamento, 
pela lei ou por decisão final proferida em processo 
administrativo.  

(C)  provém de crédito de igual natureza.  
(D)  as informações relativas a inscrições na dívida ativa da 

fazenda pública podem ser divulgadas, sem que isso 
configure violação ao sigilo fiscal.  

(E)  uma vez inscrito o débito em dívida ativa, tem-se que o 
título representativo desta goza de presunção de 
liquidez e certeza.  

 
53 
Quando credores recíprocos procedem à mútua quitação, 
pode-se denominar essa operação de 
(A)  imputação.  
(B)  compensação.  
(C)  confusão.  
(D)  transação.  
(E)  simulação.  

 

54 
Os entes políticos possuem limitação do poder de tributar. 
Entre as limitações previstas existe a de cobrar tributos em 
relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência 
da lei que os houver instituído ou aumentado. A respeito 
dessa limitação, analise as afirmativas a seguir:  
I. A irretroatividade da lei tributária vem preservar o 
passado da atribuição de novos efeitos tributários, reforçando 
a própria garantia da legalidade, porquanto resulta na 
exigência de lei prévia, evidenciando-se como instrumento de 
otimização da segurança jurídica ao prover uma maior certeza 
do direito.  
II. O Supremo Tribunal Federal tem como referência, para 
análise da irretroatividade, o aspecto temporal da hipótese de 
incidência, ou seja, o momento apontado pela lei como sendo 
aquele em que se deve considerar ocorrido o fato gerador.  
III. A lei instituidora ou majoradora de tributos tem de ser, 
como regra, prospectiva; admite-se, porém, a sua 
retroatividade imprópria.  
IV. A mesma lei que rege o fato também é a única apta a 
reger os efeitos que ele desencadeia, como a sujeição passiva, 
extensão da responsabilidade, base de cálculo, alíquotas, 
deduções, compensações  e correção monetária, por 
exemplo. 
Assinale 
(A)  se todas as afirmativas estiverem corretas.  
(B)  se apenas as afirmativas I, II e II estiverem corretas.  
(C)  se apenas as afirmativas I, III e IV estiverem corretas.  
(D)  se apenas as afirmativas I, II e IV estiverem corretas.  
(E)  se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.  

 
55 
A respeito do Código Civil Brasileiro, analise as afirmativas a 
seguir: 
I. Adota o  regime de responsabilidade subsidiária e 
equitativa dos incapazes. 
II. Inovou, substancialmente, ao tratar da responsabilidade 
civil indireta. 
III. Manteve a primazia da culpa como fundamento básico da 
responsabilidade civil. 
Assinale 
(A)  se somente a afirmativa I estiver correta.  
(B)  se somente a afirmativa II estiver correta.  
(C)  se somente a afirmativa III estiver correta.  
(D)  se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.  
(E)  se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.  

 
56 
É direito do segurado 
(A)  pagar o prêmio convencionado no prazo estipulado.  
(B)  reajustar o valor do prêmio, para que este corresponda 

ao risco assumido.  
(C)  receber o prêmio durante a vigência do contrato, 

desde que em dia com suas obrigações.  
(D)  não ver aumentado o valor do prêmio, se agravados os 

riscos por fato alheio à sua vontade.  
(E)  ajuizar ação de cobrança em até três anos a contar da 

data do sinistro.  
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57 
Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com o Código 
de Defesa do Consumidor a respeito do direito do 
consumidor. 
(A)  É direito do consumidor a informação adequada e clara 

sobre os diferentes produtos e serviços, o que inclui a 
especificação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade e preço e a explicitação dos 
riscos relacionados a produtos e serviços.  

(B)  O consumidor tem direito à efetiva reparação de danos 
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.  

(C)  É direito do consumidor a facilitação da defesa de seus 
direitos, incluindo-se a inversão do ônus da prova, a 
seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 
for verossímil a alegação ou quando ele for 
hipossuficiente.  

(D)  O consumidor tem direito à modificação das cláusulas 
contratuais que estabeleçam prestações 
desproporcionais, mas não à revisão delas em razão de 
fatos supervenientes que as tornem excessivamente 
onerosas.  

(E)  Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente 
não será exposto a ridículo, nem será submetido a 
qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. O 
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e 
juros legais, salvo hipótese de engano justificável.  

 
58 
Acerca das práticas comerciais dispostas no Código de Defesa 
do Consumidor, assinale a alternativa correta. 
(A)  O consumidor tem o direito de receber o dobro do que 

tenha pagado em excesso, acrescido de juros e 
correção monetária, no caso de cobrança indevida, 
salvo hipótese de engano justificável.  

(B)  Não se trata de conduta ilícita quando o fabricante de 
produtos duráveis condicione o fornecimento de seus 
produtos à prestação de determinados serviços.  

(C)  Denomina-se publicidade abusiva a comunicação de 
caráter publicitário inteiramente falsa que induza a 
erro o consumidor.  

(D)  Deve efetuar o pagamento do respectivo preço o 
consumidor que receber produto em sua residência, 
quando, mesmo sem solicitação, não devolvê-lo.  

(E)  Os rótulos de produtos estrangeiros podem vir em 
língua estrangeira, desde que exista um site com a sua 
tradução à disposição do consumidor.  

 
  
 
  

59 
A respeito da petição inicial, analise as afirmativas a seguir:  
I. É necessária a citação válida do réu para que se forme a 
relação jurídica processual, pois a perpetuatio iurisdictionis 
não ocorre com a simples propositura e distribuição da ação. 
II. São requisitos da petição inicial, entre outros, a exposição 
dos fatos e dos fundamentos legais do pedido, o 
requerimento para a citação do réu e a indicação do juiz ou o 
tribunal a que é dirigida. 
III. A extinção do processo sem julgamento de mérito ocorre 
sempre nos casos em que a petição inicial for indeferida pelo 
juiz. 
IV. Uma vez indeferida liminarmente a petição inicial, poderá 
o autor interpor o recurso de apelação, sendo ao juiz 
facultado, no prazo de quarenta e oito horas, exercer o juízo 
de retratação; uma vez mantida a decisão, e após a oitiva do 
réu, os autos deverão ser encaminhados ao tribunal 
competente para a devida apreciação. 
Assinale 
(A)  se apenas uma proposição for correta.  
(B)  se apenas duas proposições forem corretas.  
(C)  se apenas três proposições forem corretas.  
(D)  se todas as proposições forem corretas.  
(E)  se nenhuma proposição for correta.  

 
60 
Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:  
I. quando o juiz acolher a alegação de perempção, 
litispendência ou de coisa julgada; 
II. quando ficar parado durante mais de 01 (um) ano por 
negligência das partes; 
III. pela convenção de arbitragem; 
IV. quando a ação for considerada intransmissível por 
disposição legal. 
Analise os itens acima e assinale 
(A)  se todos os itens estiverem corretos.  
(B)  se somente os itens I, II e III estiverem corretos.  
(C)  se somente os itens I e II estiverem corretos.  
(D)  se somente os itens II e IV estiverem corretos.  
(E)  se nenhum item estiver correto.  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 




