
 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA ESCRITA OBJETIVA 

CARGO: ADVOGADO 

DATA: 09/01/2011 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí) 
 

 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 
OBS.: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em 

hipótese alguma, papéis para rascunhos. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais 
conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

3. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou 
azul. 

4. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

7. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas 
com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao 
quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

8. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 
sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar 
e decidir a este respeito. 

10. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-
RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE 
QUESTÕES não serão levados em conta.  

11. Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal 
o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua 
assinatura. 

12. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h. 

13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 
depois de decorridas 2h do seu início. 

14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-
Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 
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___________________________________________________________ 
Assinatura 

 
__________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
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Língua Portuguesa - Superior 
 
TEXTO 1 

Pior é a ‘crise da alma’ 

‘Crise’ é a palavra do momento, no mercado 
mundial. Mas, na verdade, nem a palavra, nem a situação 
são novas. Todas as células sociais já viveram fases de 
crise, em épocas diferentes e devido às mais variadas 
causas. E, como tudo na vida, todas elas passaram, como 
essa também haverá de passar.  

Essa introdução serve apenas para tocar no ponto 
principal deste texto, que não é sobre crise, mas sobre 
felicidade. O tamanho de qualquer crise é decisivamente 
influenciado pelas forças ou fraquezas interiores de cada 
pessoa. Ou seja: não é a ausência de crise que garante a 
felicidade de alguém. Se assim fosse, pessoas ricas, 
famosas e poderosas – portanto, potencialmente imunes às 
crises – não seriam tão infelizes quanto se tem 
conhecimento através da mídia. Certamente, para a maioria 
dessas pessoas, a crise é da alma, e não da conta 
bancária.  

Outro dia, um amigo contava que, certa noite, 
faltou energia elétrica no bairro onde mora. Uma “crise”, 
pois ninguém da família queria abrir mão da TV, do 
computador, da geladeira, da leitura e de outras coisas que 
dependem da energia elétrica. Foi então que alguém teve a 
feliz idéia de todos se reunirem na sala, às escuras, para 
contarem “causos”, piadas e até cantarem – pais, filhos, 
irmãos e netos. Meu amigo jura que foi uma das melhores 
noites que passou em família. Isso só foi possível – apesar 
da “crise da escuridão” – porque a alma deles estava 
iluminada.  

A crise que assola o mundo é séria e preocupante, 
principalmente porque muitos empregos estão em jogo. Por 
isso mesmo, merece uma postura serena e comedida dos 
gestores e governantes. É nesses momentos difíceis que a 
verdadeira liderança é posta à prova. Navegar em águas 
tranquilas, qualquer marinheiro principiante tira de letra. A 
competência do marujo se percebe mesmo é nas grandes 
tempestades.  

Tenho para mim que quando a causa do problema 
gira em torno da ciranda dos números, a solução é mais 
fácil de ser encontrada do que quando o que está em jogo é 
a crise da alma. Nestes casos a solução é mais complicada, 
porque depende de algo subjetivo, invisível, impalpável e 
que muitos teimam em desconhecer e em não sentir. A 
crise da alma, quando não cria, ela própria, outras crises, 
impede a pessoa de gerar alternativas generosas para si e 
para os outros, impedindo-a, assim,  de reencontrar o 
equilíbrio, o potencial criativo e o caminho do crescimento.  

Ou seja: o princípio ativo do antídoto que minimiza 
ou soluciona a maioria das crises e nos aproxima da 
felicidade está mais ao alcance das pessoas do que elas 
mesmas podem imaginar. 

 

SERRA, Floriano. Texto disponível em: 
http://www.portaldafamilia.org.br/artigos/artigo756.shtml.  

Acesso em 25/09/2010. Adaptado. 

01. A principal ideia defendida no Texto 1 é a de que: 

A) Ao contrário do que se poderia pensar, a crise 
que assola o mercado mundial não se configura 
como uma situação nova. 

B) Quando os membros de uma família – pais, 
filhos, irmãos, netos etc. – se reúnem, 
demonstram que a alma deles está iluminada. 

C) Como tudo na vida, as crises enfrentadas pelas 
diversas células sociais, em diferentes épocas, 
passam rapidamente. 

D) É a força interior das pessoas que as capacita 
para enfrentarem com mais, ou menos coragem 
os momentos de crise. 

E) A crise econômica mundial, por ser séria e 
preocupante, exige dos gestores e governantes 
uma atitude serena. 

02. No segundo parágrafo, o autor do Texto 1 diz 
explicitamente qual é o tema de seu texto. Segundo 
esse autor, ‘felicidade’ é um estado de alma que 
resulta: 

1) de se ter imunidade às crises. 
2) da fama e da estabilidade financeira. 
3) da nossa capacidade interior.  
4) do apoio da nossa família. 
 
Está(ão) correta(s): 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 3 e 4, apenas. 
D) 1 e 4, apenas. 
E) 3, apenas. 

03. Levando-se em conta o conteúdo e a organização do 
Texto 1, é correto afirmar que, com ele, seu autor 
pretendeu: 

A) prescrever certas regras de conduta. 
B) expressar sua opinião acerca de um tema. 
C) contar uma história com fundo moral. 
D) noticiar determinado acontecimento. 
E) divulgar os resultados de uma pesquisa. 

04. Podemos encontrar, no Texto 1, trechos em que a voz 
do enunciador se revela explicitamente. Isso ocorre, 
por exemplo, no seguinte trecho:  

A) “Tenho para mim que quando a causa do 
problema gira em torno da ciranda dos números, 
a solução é mais fácil de ser encontrada”. 

B) “Certamente, para a maioria dessas pessoas, a 
crise é da alma, e não da conta bancária”. 

C) “A crise da alma, quando não cria, ela própria, 
outras crises, impede a pessoa de gerar 
alternativas generosas para si e para os outros”. 

D) “Foi então que alguém teve a feliz idéia de todos 
se reunirem na sala, às escuras, para contarem 
‘causos’, piadas e até cantarem”. 

E) “Todas as células sociais já viveram fases de 
crise, em épocas diferentes e devido às mais 
variadas causas”. 
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05. Analise o que se afirma a seguir, acerca de elementos 
linguísticos do Texto 1. 

1) “Certamente, para a maioria dessas pessoas, a 
crise é da alma, e não da conta bancária.” – Com 
o termo destacado nesse trecho o autor 
pretendeu indicar ‘possibilidade’ em relação à 
afirmação feita.  

2) “Outro dia, um amigo contava que, certa noite, 
faltou energia elétrica no bairro onde mora. Uma 
“crise”, pois [...].” – Nesse trecho, as aspas 
colocadas no termo em destaque indicam que ele 
foi empregado com um sentido especial, no 
contexto em que se insere.  

3) O trecho: “Meu amigo jura que foi uma das 
melhores noites que passou em família” está 
colocado em discurso indireto. A opção pelo 
discurso direto exigiria alteração na forma verbal. 

4) “Navegar em águas tranquilas, qualquer 
marinheiro principiante tira de letra.” – Nesse 
trecho, a opção por antepor o complemento 
confere-lhe saliência informativa.  

 
Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 3 e 4, apenas.  
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 4, apenas. 

06. Do ponto de vista tipológico, é correto afirmar que o 
Texto 1 é, privilegiadamente: 

A) narrativo, com trechos descritivos. 
B) expositivo, com um trecho narrativo. 
C) descritivo, com um trecho narrativo. 
D) injuntivo, com trechos expositivos. 
E) dissertativo, com trechos injuntivos. 

07. Uma das estratégias escolhidas pelo autor para 
compor o Texto 1 é: 

A) ir dando voz a autores renomados, a fim de 
conferir autoridade às afirmações que apresenta. 

B) com certa frequência, apresentar dados 
numéricos, contra os quais é difícil argumentar.  

C) servir-se de paráfrases de trechos bíblicos 
conhecidos, para fundamentar seus argumentos.   

D) de maneira recorrente, utilizar o discurso direto, 
para aumentar o efeito dramático de suas ideias. 

E) ir fazendo, ao longo do texto, um paralelo entre a 
“crise econômica mundial” e a “crise da alma”.  

08. A análise de aspectos morfossintáticos do Texto 1 
revela que: 

1) no trecho: “Outro dia, um amigo contava que, 
certa noite, faltou energia elétrica no bairro onde 
mora.”, ambas as formas verbais destacadas têm 
o mesmo sujeito, o que permite a elipse desse 
sujeito no segundo verbo.  

2) no trecho: “quando a causa do problema [...], a 
solução é mais fácil de ser encontrada do que 
quando o que está em jogo é a crise da alma.”, 
faz-se uma comparação. 

 

 

 

3) no trecho: “Nestes casos a solução é mais 
complicada, porque depende de algo subjetivo, 
invisível, impalpável”, os termos destacados são 
formados por prefixos de mesmo sentido.  

4) no trecho: “A crise da alma, quando não cria, ela 
própria, outras crises [...]”, o segmento destacado 
teria seu sentido preservado se fosse substituído 
por ‘ela mesma’. 

 
Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 3, apenas.  
C) 1, 2 e 4, apenas.  
D) 2, 3 e 4, apenas.  
E) 1, 3 e 4, apenas. 

09. No trecho do Texto 1: “Isso só foi possível – apesar da 
‘crise da escuridão’ – porque a alma deles estava 
iluminada.”, o segmento que se encontra destacado 
entre travessões expressa: 

A) causa. 
B) explicação. 
C) conclusão. 
D) concessão. 
E) condição.  

 
TEXTO 2 

 

 
 

(Imagem disponível em: minhasgifs.wordpress.com. Acesso em 
25/09/2010.) 
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10. As ideias do Texto 2 refletem um princípio orientador 
muito semelhante ao que orienta as ideias do Texto 1. 
No Texto 1, esse princípio está sintetizado no seguinte 
trecho:   

A) “Todas as células sociais já viveram fases de 
crise, em épocas diferentes e devido às mais 
variadas causas. E, como tudo na vida, todas 
elas passaram, como essa também haverá de 
passar.” 

B) “não é a ausência de crise que garante a 
felicidade de alguém. Se assim fosse, pessoas 
ricas, famosas e poderosas não seriam tão 
infelizes quanto se tem conhecimento através da 
mídia.” 

C) “o princípio ativo do antídoto que minimiza ou 
soluciona a maioria das crises e nos aproxima da 
felicidade está mais ao alcance das pessoas do 
que elas mesmas podem imaginar.” 

D) “É nesses momentos difíceis que a verdadeira 
liderança é posta à prova. Navegar em águas 
tranquilas, qualquer marinheiro principiante tira 
de letra. A competência do marujo se percebe 
mesmo é nas grandes tempestades.” 

E) “A crise da alma, quando não cria, ela própria, 
outras crises, impede a pessoa de gerar 
alternativas generosas para si e para os outros, 
impedindo-a, assim,  de reencontrar o equilíbrio”. 

 
 

Noções de Informática 
 

11. A barra de ferramentas de acesso rápido do Word 2007 
pode ser personalizada. Considere a figura abaixo e 
indique a ordem (da esquerda para a direita) dos 
botões                                                      apresentados: 

 
A) Salvar, Desfazer digitação, Visualizar para 

impressão, Abrir, Verificar ortografia e gramática 
do texto. 

B) Abrir, Recortar, Documento novo, Visualizar para 
impressão, Salvar.  

C) Desfazer digitação, Repetir digitação, Abrir, 
Salvar, Visualizar para impressão. 

D) Salvar, Desfazer digitação, Visualizar para 
impressão, Colar, Impressão rápida 

E) Abrir, Desfazer digitação, Colar, Verificar 
ortografia e gramática do texto , Salvar 

12. No que diz respeito a segurança de informações e 
procedimentos de segurança, um computador (ou 
sistema computacional) é dito seguro se este atende a 
três requisitos básicos relacionados aos recursos que o 
compõem:  

A) Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. 
B) Eficiência, integridade e disponibilidade. 
C) Localização, Eficiência e Confidencialidade. 
D) Integridade, Portabilidade e Eficiência. 
E) Disponibilidade, Eficiência e Localização. 

 

13. O Windows Explorer, acessório do sistema operacional 
Windows XP e Windows 7, é utilizado para realizar 
diversas operações de gerenciamento de arquivos. Na 
impossibilidade de se utilizar o mouse para selecionar 
todos os arquivos em uma pasta, podemos usar como 
alternativa a tecla de atalho: 

A) ALT + A. 
B) ALT + T. 
C) CTRL + A. 
D) CTRL + E. 
E) CTRL + T.  

14. Considere a tela do Internet Explorer. Como é 
chamada a relação de endereços usados por um 
usuário, conforme apresentado na figura abaixo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A) Histórico. 
B) Favoritos. 
C) Busca. 
D) Ferramentas. 
E) Mensager. 

15. O Excel 2007 dispõe de diversos tipos de gráficos para 
atender qualquer possibilidade de ordenamento de 
informações. Assinale a alternativa que não 
corresponde a um tipo de gráfico no Excel 2007. 

A) BOLHAS 
B) ROSCAS 
C) PIZZA 
D) DISPERSÃO 
E) GRANULADO 

16. Nos dias de hoje, os usuários de sistemas e de redes 
devem estar a par dos principais recursos disponíveis 
para buscar a implementação de um ambiente seguro, 
com algum grau de proteção contra os perigos mais 
comuns existentes na internet. Qual a alternativa que 
representa uma ferramenta para dar segurança ao 
computador, fechando portas de comunicação. 

A) TWITTER 
B) FIREWALL 
C) ORKUT 
D) Plugin do Flash 
E) MSN 
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17. Considere o aplicativo Microsoft Excel 2007. A planilha 
da figura abaixo armazena valores nas células 
A1,A2,A3 e A4. Qual das fórmulas abaixo tem por 
resultado o valor “3” após digitar o ENTER ? 

 

 

 

 

 

 

 

 
A) = (A1+A4)*2 
B) = MAXIMO(A1:A4) 
C) = MEDIA(A3;A4) 
D) = RAIZ(A1+A2+A3) 
E) = A1*(20 + A3)/100 

18. Considere uma apresentação do Power Point 2007 
com 100 slides. Para que uma mesma figura participe 
de cada slide da apresentação de forma automática, 
podemos usar um recurso chamado: 

A) Slide Mestre 
B) Slide Atual 
C) Novo Slide 
D) Formatar Slide 
E) Animação Personalizada 

19. Avalie as sentenças abaixo. 

1) Layout de Impressão exibe o documento do  
modo como ficará na página impressa. 

2)  O acessório calculadora do Windows XP pode 
ser exibido no formado padrão e científica. 

3) A criação de cópias de segurança no Windows 
XP pode ser feita através de programas de 
backup. 

4) Mapear uma unidade da rede é uma operação no 
Windows XP que não pode ser feita por uma 
conta com poder de administrador. 

 

Estão corretas, apenas: 

A) 1, 2 e 4. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 3 e 4. 
E) 1, 3 e 4. 

20. Assinale a alternativa que tem o termo usado para se 
referir aos e-mails não solicitados, que geralmente são 
enviados para um grande número de pessoas. 

A) Spam. 
B) Cavalo de Tróia. 
C) Cache. 
D) Flash. 
E) Worms. 

 

Conhecimentos Específicos 

21. A Emenda Constitucional nº 64/2010 inseriu, entre os 
direitos sociais: 

A) trabalho. 
B) moradia. 
C) lazer. 
D) segurança.  
E) alimentação.  

22. É competência dos Municípios: 

A) legislar sobre custas dos serviços forenses. 
B) legislar sobre procedimentos em matéria processual. 
C) legislar sobre organização das polícias civis. 
D) legislar sobre juntas comerciais. 
E) manter programas de educação infantil e ensino 

fundamental.  

23. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

A) as causas em que a União, entidade autárquica, 
empresa pública ou sociedade de economia 
mista federal forem interessadas, na condição de 
autoras, rés, assistentes ou oponentes. 

B) as causas entre Estado estrangeiro ou organismo 
internacional e Estado. 

C) os crimes e as contravenções penais praticadas 
em detrimento de bens, serviços ou interesse da 
União. 

D) todos os crimes cometidos a bordo de navios ou 
aeronaves, públicos ou privados, civis ou militares. 

E) a disputa sobre direitos indígenas.  

24. De acordo com a Constituição Federal, o processo 
legislativo compreende a elaboração de: 

A) decretos legislativos. 
B) portarias. 
C) instrução normativas. 
D) decretos delegados. 
E) tratados internacionais. 

25. Quanto ao Sistema Tributário Nacional, é correto 
afirmar que: 

A) é constitucional a adoção, no cálculo do valor de 
taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo 
própria de determinado imposto, desde que não 
haja integral identidade entre uma base e outra.  

B) a União poderá instituir contribuição de melhoria, 
em razão do exercício do poder de polícia ou pela 
utilização, efetiva ou potencial, de serviços 
públicos específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos a sua disposição. 

C) cabe à lei ordinária dispor sobre conflitos de 
competência em matéria tributária, entre a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

D) os impostos sempre terão caráter pessoal e 
serão graduados segundo a capacidade 
econômica do contribuinte, facultado à 
administração tributária, especialmente para 
conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 
respeitados os direitos individuais e nos termos 
da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 
atividades econômicas do contribuinte. 

E) a União, os Estados e os Municípios poderão, 
mediante lei ordinária, instituir empréstimos 
compulsórios. 
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26. Em relação ao controle de constitucionalidade, é 
correto afirmar que: 

A) cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e 
julgar ação direta de inconstitucionalidade de lei 
federal, estadual ou municipal. 

B) no Brasil, admite-se o controle concentrado e 
difuso de constitucionalidade. 

C) cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar recurso 
extraordinário quando a decisão recorrida 
contrariar decreto ou lei federal. 

D) o controle concentrado de constitucionalidade é 
de competência exclusiva do Superior Tribunal de 
Justiça em caso de violação à Constituição 
estadual. 

E) podem propor ação direta de 
inconstitucionalidade todos os partidos políticos. 

27. Quanto ao regime de bens entre os cônjuges, é correto 
afirmar que: 

A) é inadmissível a alteração do regime de bens. 
B) é obrigatório o regime de separação de bens no 

casamento da pessoa maior de 60 (sessenta) 
anos. 

C) quando um dos cônjuges não puder exercer a 
administração dos seus bens, caberá ao outro 
alienar os imóveis do consorte, 
independentemente de autorização judicial. 

D) o pacto antenupcial pode ser feito por 
instrumento particular ou escritura pública, mas 
será ineficaz se não lhe seguir o casamento. 

E) são excluídos da comunhão universal os bens 
doados ou herdados com a cláusula de 
incomunicabilidade e os sub-rogados em seu 
lugar.  

28. Em relação à pessoa jurídica, é correto afirmar que: 

A) é pessoa jurídica de direito privado a autarquia. 
B) é pessoa jurídica de direito público o partido 

político. 
C) em caso de abuso da personalidade jurídica, 

pode o juiz decidir que os efeitos de certas 
obrigações sejam estendidos aos bens 
particulares dos sócios.  

D) é inaplicável às pessoas jurídicas a proteção dos 
direitos da personalidade. 

E) se a administração da pessoa jurídica vier a 
faltar, o juiz, de ofício, nomear-lhe-á 
administrador provisório. 

29. A respeito da responsabilidade civil, é correto afirmar 
que: 

A) o Código Civil prevê como regra geral a 
obrigação de reparar o dano, independentemente 
de culpa, pelos prejuízos causados. 

B) o incapaz responde pelos prejuízos que causar, 
independentemente de qualquer condição. 

C) se a pessoa lesada ou o dono da coisa, em caso 
de estado de necessidade, não forem culpados 
do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do 
prejuízo que sofreram.  

D) o direito de exigir reparação e a obrigação de 
prestá-la não se transmitem com a herança.  

E) a responsabilidade civil é dependente da 
responsabilidade criminal, não se podendo em 
qualquer caso discutir a responsabilidade civil, se 
o autor do dano foi absolvido no juízo criminal. 

30. Acerca dos contratos em geral, é correto afirmar que: 

A) a liberdade de contratar é absoluta. 
B) pode ser objeto de contrato a herança de pessoa 

viva. 
C) o que estipula em favor de terceiro pode exigir o 

cumprimento da obrigação.  
D) nos contratos onerosos, o alienante responde 

pela evicção, salvo quando a aquisição se tenha 
realizado em hasta pública. 

E) pode o adquirente demandar pela evicção, se 
sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. 

31. Quanto aos direitos reais de garantia, é correto afirmar 
que: 

A) o pagamento de uma ou mais prestações da 
dívida importa, em regra geral, exoneração 
correspondente da garantia. 

B) o terceiro que presta garantia real por dívida 
alheia fica, em regra geral, obrigado a substituí-
la, ou reforçá-la, quando, ainda que sem culpa 
sua, se perca, deteriore, ou desvalorize. 

C) é nula a cláusula que autoriza o credor 
pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com 
o objeto da garantia, se a dívida não for paga no 
vencimento.  

D) os sucessores do devedor podem remir 
parcialmente o penhor ou a hipoteca na 
proporção dos seus quinhões. 

E) se, excutido o penhor, ou executada a hipoteca, o 
produto não bastar para pagamento da dívida e 
despesas judiciais, o devedor ficará desonerado 
do pagamento do saldo. 

32. Sobre a prescrição no direito civil, é correto afirmar 
que: 

A) é admissível sem restrição a renúncia da 
prescrição. 

B) os prazos de prescrição podem ser alterados de 
comum acordo entre as partes. 

C) a prescrição iniciada contra uma pessoa continua 
a correr contra o seu sucessor.  

D) não corre a prescrição entre os cônjuges, ainda 
que dissolvida a sociedade conjugal. 

E) suspensa a prescrição em favor de um dos 
credores solidários, aproveitam os outros a 
suspensão do prazo prescricional. 

33. De acordo com a Lei Complementar nº 3.746/2008 
(Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores 
públicos efetivos do Município de Teresina), é 
condição para progressão:  

A) ser servidor ativo ou inativo pertencente à parte 
permanente do quadro de pessoal. 

B) ser estável.  
C) estar em efetivo exercício em qualquer Município 

do Estado do Piauí. 
D) ter cumprido interstício de 1(um) ano de efetivo 

exercício na referência de vencimento em que se 
encontra. 

E) ter obtido parecer favorável nas últimas três 
avaliações e pontuação mínima exigida em 
regulamento específico. 
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34. De acordo com a Lei nº 8.080/1990, analise as 
seguintes proposições: 

1) o dever do Estado de garantir a saúde não exclui 
o das pessoas, da família, das empresas e da 
sociedade. 

2) está incluída no campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde (SUS) a vigilância nutricional e a 
orientação alimentar. 

3) as ações e os serviços públicos de saúde devem 
obedecer, entre outros princípios, ao direito à 
informação às pessoas assistidas, sobre sua 
saúde. 

4) é objetivo do Sistema Único de Saúde a 
assistência às pessoas por intermédio de ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
com a realização integrada das ações 
assistenciais e das atividades preventivas. 

 
Está(ão) correta(s): 

A) 1, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

35. O recurso é o meio processual que a lei coloca à 
disposição das partes, do Ministério Público e de um 
terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica 
processual, a anulação, a integração ou o aclaramento 
da decisão judicial. Dos instrumentos processuais  
previstos no Código de Processo Civil, qual deles não 
possui a natureza jurídica de recurso? 

A) Embargos de declaração. 
B) Embargos infringentes. 
C) Embargos de terceiros. 
D) Apelação. 
E) Embargos à arrematação. 

36. Com as alterações promovidas pela Lei  
nº 11.232/2005, instituiu-se no Código de Processo 
Civil o Cumprimento de Sentença. A seu respeito, é 
correto afirmar que: 

A) o devedor de quantia certa ou fixada em 
liquidação terá um prazo de 10 dias para cumprir 
com a obrigação, sob pena de sofrer penhora em 
seus bens.  

B) se o devedor não cumprir a obrigação de pagar 
no prazo fixado em lei, incidirá automaticamente 
uma multa, cujo valor não pode ser superior ao 
percentual de 20% do valor da obrigação 
principal.  

C) a defesa do devedor será efetuada mediante a 
apresentação de embargos do devedor. 

D) a execução da sentença de obrigação de pagar 
terá início sem que a parte requeira, ou seja, o 
juiz, de oficio, pode ter a iniciativa da execução.  

E) a defesa do devedor se dará mediante a 
apresentação de impugnação à sentença. 

37. Acerca do litisconsórcio, é correto afirmar que: 

A) considera-se litisconsórcio facultativo aquele em 
que a formação do litisconsórcio depende da 
vontade do autor e do réu na ação. 

B) a homogeneidade da decisão judicial caracteriza 
o litisconsorte necessário. 

C) a lei considera os litisconsortes em face do 
adversário como litigantes únicos. 

D) a nulidade da citação em relação aos 
litisconsortes facultativos se estende aos demais 
sujeitos. 

E) considera-se litisconsórcio simples aquele em 
que a sentença pode ser diferente para cada 
litisconsorte. 

38. Sobre a nova Lei do Mandado de Segurança  
(nº 12.016/2009), assinale a alternativa correta. 

A) Inovou ao admitir a possibilidade de produção de 
prova oral. 

B) Ampliou o prazo decadencial para 180 dias. 
C) Proibiu a renovação do pedido de mandado de 

segurança dentro do prazo decadencial. 
D) Fixou a obrigatoriedade do duplo grau de 

jurisdição. 
E) Admitiu a possibilidade de impugnação de 

decisão através de recurso de embargos 
infringentes. 

39. Sobre o instituto da competência no processo de 
conhecimento, é correto afirmar que: 

A) nas ações de reparação de dano sofrido em 
razão de delito ou acidente de veículos, o foro 
competente será o do lugar do ato ou fato. 

B) o conflito de competência pode ser suscitado por 
qualquer das partes, inclusive aquela que 
ofereceu exceção de incompetência, pelo 
Ministério Público e pelo juiz. 

C) a competência funcional é absoluta, pode ser 
conhecida de ofício e não pode ser modificada 
pelas partes, além de ser inderrogável. 

D) a competência em razão da matéria pode ser 
derrogada em razão de interesses das partes. 

E) a incompetência absoluta deve ser arguida, pela 
parte, por meio de exceção. 

40. Acerca da execução por quantia certa em face da 
Fazenda Pública é correto afirmar que: 

A) não cabe execução contra a Fazenda Pública de 
título executivo extrajudicial. 

B) os atos do Presidente do Tribunal que disponham 
sobre processamento e pagamento de precatório 
possuem natureza jurisdicional. 

C) ajuizada execução contra a Fazenda Pública, 
esta será intimada para, querendo, se opor à 
execução mediante impugnação. 

D) os créditos de natureza alimentícia gozam de 
preferência, desvinculados os precatórios da 
ordem cronológica dos créditos de natureza 
diversa. 

E) todos os créditos de natureza alimentar contra a 
Fazenda Pública se sujeitam ao precatório.  

41. É princípio que está presente tanto no momento da 
elaboração da lei como no momento da sua execução 
em concreto pela Administração Pública:  

A) publicidade. 
B) supremacia do interesse público. 
C) impessoalidade. 
D) hierarquia. 
E) autotutela. 
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42. É atributo do ato administrativo: 

A) competência. 
B) motivo. 
C) finalidade. 
D) autoexecutoriedade. 
E) forma. 

43. Quanto ao processo de licitação, é correto afirmar que: 

A) o pregão é modalidade de licitação destinada à 
aquisição de bens e serviços comuns. 

B) a tomada de preços é modalidade de licitação 
própria para contratos de grande valor e de difícil 
complexidade.  

C) o leilão é modalidade de licitação destinada a 
alienação de bens móveis inservíveis e para 
alienação de títulos de créditos. 

D) a concorrência é modalidade de licitação entre 
interessados previamente cadastrados.  

E) o concurso é modalidade de licitação destinada à 
venda de bens imóveis da Administração Pública. 

44. É o poder de que dispõe a Administração Pública para 
condicionar e restringir o uso e gozo de bens, 
atividades e direitos individuais, em benefício da 
coletividade ou do próprio Estado: 

A) poder hierárquico. 
B) poder disciplinar. 
C) poder regulamentar. 
D) poder de polícia. 
E) poder soberano. 

45. É pessoa jurídica de direito público, de natureza 
administrativa, criada por lei específica, para 
realização de atividades, obras ou serviços 
descentralizados da entidade que a criou:  

A) fundação. 
B) empresa pública. 
C) autarquia. 
D) serviço social autônomo. 
E) organização social. 

46.  Acerca da Teoria dos Motivos Determinantes, assinale 
a alternativa correta. 

A) Sua aplicação não alcança os casos dos atos 
administrativos discricionários.  

B) Ainda que haja desconformidade entre os 
motivos que determinaram a realização do ato e 
a realidade, o ato continua sendo válido, em 
privilégio do princípio da presunção de 
veracidade dos atos administrativos. 

C) Sua admissão serve para se fixar limites ao 
exercício do poder discricionário. 

D) Não cabe ao judiciário apreciar a legalidade dos 
motivos alegados pela administração para a 
edição do ato administrativo. 

E) Reconhecida a inexistência dos motivos 
determinantes para a edição do ato 
administrativo, caberá a sua revogação.  

 

 

 

 

47. É requisito da existência da relação de emprego, 
EXCETO: 

A) onerosidade. 
B) exclusividade. 
C) subordinação. 
D) pessoalidade.  
E) não-eventualidade 

48. João, empregado havia 12 anos da empresa TNT, 
decidiu não mais prestar os seus serviços para seu 
empregador. Adotou essa atitude sem fazer qualquer 
comunicação e, tão logo tomou conhecimento de que 
a empresa TNB procurava empregado para contratar, 
depositou o seu currículo e logrou obter um emprego 
na nova empresa. Diante deste caso, pode-se afirmar 
ser o ato de João a hipótese de: 

A) distrato. 
B) rescisão. 
C) resolução. 
D) dispensa sem justa causa do empregado. 
E) resilição. 

49. É da competência da Justiça do Trabalho, EXCETO: 

A) apreciar as ações que envolvam o direito de 
greve.  

B) julgar os conflitos de competência entre órgão da 
justiça do trabalho e órgão da justiça comum.  

C) julgar as ações sobre representação sindical, 
entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, 
e entre sindicatos e empregadores. 

D) julgar as ações de indenização por dano moral ou 
patrimonial, decorrentes da relação de trabalho. 

E) julgar as ações relativas às penalidades 
administrativas impostas aos empregadores 
pelos órgãos de fiscalização das relações de 
trabalho. 

50. No que concerne aos recursos trabalhistas, é correto 
afirmar que: 

A) o recurso ordinário deve ser apresentado no 
prazo de 10 dias. 

B) o agravo de petição pode ser usado para 
impugnar decisões definitivas ou terminativas, 
proferidas em embargos à execução. 

C) os embargos de divergência servem para atacar 
as decisões divergentes proferidas pelas Turmas 
do Tribunal Regional do Trabalho. 

D) o agravo de instrumento é utilizado para 
impugnar decisão do juiz do trabalho ocorrida em 
audiência.  

E) os embargos de declaração são recurso 
destinado a corrigir as decisões que sejam 
omissas, contraditórias, obscuras e duvidosas. 

 
 




