
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - Você recebeu do fiscal de sala o seguinte material:
 a) Este Caderno de Questões com os enunciados das 35 (trinta e cinco) questões objetivas, divididas nas seguintes 

sessões disciplinas: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÃO
Língua Portuguesa 12
Raciocínio Lógico 08
Conhecimentos Específicos 15

 b) 01 (uma) Folha de Respostas, destinada à marcação das respostas das questões objetivas formuladas na prova, a 
ser entregue ao fiscal de sala ao final.

 c) 01 (uma) Folha de Anotação de Gabarito.
2 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no 

Cartão de Informação. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal de sala. 
3 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, com caneta esferográfica de 

tinta na cor preta ou azul.
4 - Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A Folha de 

Respostas somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior - BARRA DE 
RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

5 -  Na prova, as questões objetivas são identificadas pelo mesmo número que se situa acima do enunciado.
6 - Na Folha de Respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima 

da questão de cada bloco de respostas.
7 - Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 05 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e 

(E); Só uma delas responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas UMA RESPOSTA. A marcação 
de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.

8 - Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O ESPAÇO 
compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua 
e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, 
procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.

9 - SERÁ ELIMINADO do concurso o candidato que descumprir o item 9.17 do Edital, destacando-se: 
 a) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais no Concurso Público;
 b) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova;
 c) for surpreendido durante o período de realização de sua prova portando (carregando consigo, levando ou conduzindo) 

armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, qualquer tipo de relógio com mostrador digital, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, etc.), quer seja na sala da prova objetiva ou nas dependências do local 
designado para prestar a prova;

 d) faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova objetiva, as autoridades 
presentes ou candidatos;

 e) afastar-se da sala ou do local de prova, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
 f) ausentar-se da sala da prova objetiva, a qualquer tempo, portando a folha de respostas da prova objetiva, o caderno de 

questões, celulares ou quaisquer equipamentos eletrônicos;
10 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas 

no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.
11 - Em nenhuma hipótese será permitido anotar o gabarito em papel diferente da Folha de Anotação de Gabarito fornecida 

pela FAIBC.
12 - Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos, após o último candidato 

terminar a respectiva prova.
13 - Quando terminar a prova, entregue ao fiscal de sala o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A 

LISTA DE PRESENÇA.
14 - TRANSCREVA A FRASE ABAIXO, utilizando letra CURSIVA, no espaço reservado no canto inferior do sua Folha de Respostas.

“ É melhor tentar e falhar do que nunca ter tentado.”

Advogado

Prefeitura Municipal de Guapimirim/RJ
 Edital nº 01/2012

Prefeitura 
Municipal de 
Guapimirim
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L[INGUA PORTUGUESA
TEXTO PARA QUESTÕES 01 E 02:

Eu
                                                                                                Arnaldo Antunes

Eu
coberto de
pele
coberta de
pano
coberto de
ar
E debaixo de meu pé cimento
E debaixo do cimento terra
E sob a terra petróleo correndo
E o lento apagamento do
Sol
por cima de
tudo e depois do Sol
Outras estrelas se apagando
Mais rapidamente que a chegada
De sua luz até aqui

QUESTÃO 01
Como o eu lírico se vê em relação ao mundo?

(A) Se vê envolvido exclusivamente por baixo, como se o mundo o absorvesse.
(B) Sê vê por fora do mundo.
(C) Se vê envolvido por baixo e por cima, como se o mundo se dispusesse em torno dele.
(D) Se vê unicamente como um ser posto de lado, observando tudo a sua volta.
(E) S e vê alheio a tudo, no entanto se sente absorvido pelos problemas mundanos.

QUESTÃO 02
A PALAVRA “eu” é a primeira do poema. Que outra palavra retoma o significado desse pronome?

(A) meu
(B) sob
(C) sol
(D) luz
(E) aqui
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QUESTÃO 03
Identifique a figura de linguagem utilizada na oração abaixo.

“Os urbanistas tornaram ainda mais bela a Cidade Maravilhosa”.

(A) Metáfora
(B) Metonímia
(C) Catacrese
(D) Perífrase
(E) Sinestesia

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa que apresenta uma Anáfora:

(A) É pau, é pedra, é o fim do caminho
 É um resto de toco, é um pouco sozinho
 É um caco de vidro, é a vida, é o sol
 É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol (Elis Regina)
(B) E, aqui dentro, o silêncio... E este espanto! E este medo!
 Nós dois... e, entre nós dois, implacável e forte. (Olavo Bilac)
(C) E eu morrendo! E eu morrendo, 
 Vendo-te, e vendo o sol, e vendo o céu, e vendo . (Olavo Bilac)
(D) Mão gentil, mas cruel, mas traiçoeira. (Alberto de Oliveira)
(E) Essas criadas de hoje não se pode confiar nelas. (Anibal Machado)

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa que apresenta erro na colocação da vírgula.

(A)” Sim, eu era esse garçom  bonito, airoso, abastado”. ( M.A-1.48)
(B) “ Ah! Brejeiro! Contando que não te deixes ficar aí inútil, obscuro e triste”. ( M.A-1.93)
(C)”Gostava muito das nossas antigas dobras de ouro, e eu levava-lhe quanta podia obter”.  ( CL.1, I, 53)
(D)” No fim da meia hora ninguém diria que Le não era o mais afortunado dos homens, conversava, chasqueava, e ria 

e riam todos”. ( CL.1, I, 163)
(E) Nunca, nunca, meu amor. ( MA. 1,55)

QUESTÃO 06
Assinale a opção em que todos os vocábulos estão corretamente grafados:

(A) arrepiar; degladear; cumeeira; mimeografo; displicente; umedecer;
(B) arripiar; creolina; enclinar; ; penicilina; disperdício; umedecer;
(C) arrepiar; creolina; cumeeira; mimeografo; desperdício; umedecer;
(D) arrepiar; digladiar cumeeira; penicelina; desperdício; umidecer; 
(E) arrepiar; creolina; cumeeira; mimeografo; desplicente; umedecer;
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TEXTOS PARA QUESTÕES 07, 08 E 09:

TRECHO I
O PENTEADO 

E Capitu deu-me as costas, voltando-se para o espelhando. Peguei-lhe dos cabelos, colhi-os todos e entrei a 
alisá-los com o pente, desde a testa até as últimas pontas, que lhe desciam à cintura. Em pé não dava jeito: 
não esquecestes que ela era um nadinha mais alta que eu, mas ainda que fosse da mesma altura. Pedi-lhe 
que se sentasse. 
--Senta aqui, é melhor. 
Sentou-se. “Vamos ver o grande cabeleireiro”, disse-me rindo. Continuei a alisar os cabelos, com muito 
cuidado, e dividi-os em duas porções iguais, para compor as duas tranças. Não as fiz logo, nem assim 
depressa, como podem supor os cabeleireiros de ofício, mas devagar, devagarinho, saboreando pelo tacto 
aqueles fios grossos, que eram parte dela. O trabalho era atrapalhado, às vezes por desazo, outras de propósito 
para desfazer o feito e refazê-lo. Os dedos roçavam na nuca da pequena ou nas espáduas vestidas de chita, e 
a sensação era um deleite. Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu os quisesse intermináveis. 
Não pedi ao céu que eles fossem tão longos como os da Aurora, porque não conhecia ainda esta divindade 
que os velhos poetas me apresentaram depois; mas, desejei penteá-los por todos os séculos dos séculos, tecer 
duas tranças que pudessem envolver o infinito por um número inominável de vezes. Se isto vos parecer 
enfático, desgraçado leitor, é que nunca penteastes uma pequena, nunca pusestes as mãos adolescentes na 
jovem cabeça de uma ninfa... Uma ninfa! Todo eu estou mitológico. Ainda há pouco, falando dos seus olhos 
de ressaca, cheguei a escrever Tétis; risquei Tétis, risquemos ninfa, digamos somente uma criatura amada, 
palavra que envolve todas as potências cristãs e pagãs. Enfim acabei as duas tranças. Onde estava a fita para 
atar-lhes as pontas Em cima da mesa, um triste pedaço de fita enxovalhada. Juntei as pontas das tranças, uni-
as por um laço, retoquei a obra, alargando aqui, achatando ali, até que exclamei: 
--Pronto! 
--Estará bom? 
--Veja no espelho. 
Em vez de ir ao espelho, que pensais que fez Capitu? Não vos esqueçais que estava sentada, de costas para 
mim. Capitu derreou a cabeça, a tal ponto que me foi preciso acudir com as mãos e ampará-la; o espaldar 
da cadeira era baixo. Inclinei-me depois sobre ela rosto a rosto, mas trocados, os olhos de uma na linha da 
boca do outro. Pedi-lhe que levantasse a cabeça, podia ficar tonta, machucar o pescoço. Cheguei a dizer-lhe 
que estava feia; mas nem esta razão a moveu. 
--Levanta, Capitu! 
Não quis, não levantou a cabeça, e ficamos assim a olhar um para o outro, até que ela abrochou os lábios, 
eu desci os meus, e... 
Grande foi a sensação do beijo; Capitu ergueu-se, rápida, eu recuei até à parede com uma espécie de 
vertigem, sem fala, os olhos escuros. Quando eles me clarearam vi que Capitu tinha os seus no chão. Não 
me atrevi a dizer nada; ainda que quisesse, faltava-me língua. Preso. atordoado, não achava gesto nem 
ímpeto que me descolasse da parede e me atirasse a ela com mil palavras cálidas e mimosas...

TRECHO  II

Ouvimos passos no corredor; era D. Fortunata. Capitu compôs-se depressa, tão depressa que, quando a mãe 
apontou à porta, ela abanava a cabeça e ria. Nenhum laivo amarelo, nenhuma contração de acanhamento, 
um riso espontâneo e claro, que ela explicou por estas palavras alegres: 
--Mamãe, olhe como este senhor cabeleireiro me penteou; pediu-me para acabar o penteado, e fez isto. 
Veja que tranças! 
--Que tem? acudiu a mãe, transbordando de benevolência . Está muito bem, ninguém dirá que é de pessoa 
que não sabe pentear. 
--O que, mamãe? Isto? redarguiu Capitu, desfazendo as tranças. Ora, mamãe! 
E com um enfadamento gracioso e voluntário que às vezes tinha, pegou do pente e alisou os cabelos 
para renovar o penteado. D. Fortunata chamou-lhe tonta, e disse-me que não fizesse caso, não era nada, 
maluquices da filha. Olhava com ternura para mim e para ela. Depois, parece-me que desconfiou. Vendo-
me calado, enfiado, cosido à parede, achou talvez que houvera entre nós algo mais que penteado, e sorriu 
por dissimulação... 
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QUESTÃO 07
Em relação aos dois trechos analise as afirmações.

I. Betinho faz e desfaz o penteado para prolongar o prazer de sentir nas mãos os cabelos da menina.
II.  O trecho I revela que Betinho é um menino assanhado, que seduz e se deixa seduzir pelos encantos de Capitu.
III. No trecho II pode-se inferir que Capitu possui um caráter possivelmente dissimulado.
IV. É possível perceber que para Betinho, alguém que não sabe fazer um penteado é “desgraçado”.

Estão corretas as proposições.

(A) Somente I e III
(B) Somente I, II e IV
(C) Somente III e IV
(D) Somente II e IV
(E) Somente II, III e IV

QUESTÃO 08
Assinale o item que não se associa aos trechos .

(A) Há uma relação de sensualidade entre os personagens.
(B) A mãe de Capitu se comporta de maneira que estimula o namoro de sua filha e o rapaz.
(C) As ações inesperada de Capitu tem o poder de aturdir Betinho.
(D) A mãe de Capitu demonstra carinho pelo rapaz (Betinho).
(E) Capitu ficou envergonhada após o beijo no rapaz.

QUESTÃO 09
Nos trechos I e II os verbos grifados, encontram-se respectivamente nos tempos.

(A) Presente do Indicativo, Futuro do presente do indicativo.
(B) Pretérito perfeito do Indicativo, Pretérito imperfeito do indicativo.
(C) Presente do Indicativo, Pretérito perfeito do indicativo.
 (D) Presente do subjuntivo, Pretérito perfeito do indicativo.
(E) Presente do Indicativo, Pretérito imperfeito do subjuntivo.

QUESTÃO 10
O termo destacado na oração abaixo é: 

“Deste modo, prejudicas a ti e a ela.”
(A) Objeto indireto.
(B) Objeto direto preposicionado.
(C) Objeto direto pleonástico.
(D) Objeto indireto pleonástico.
(E) Complemento nominal.
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QUESTÃO 11
Coloque (OR) para orações reduzidas e (OD) para orações desenvolvidas.

(   ) Penso que estou preparado.
(   ) Dizem que estiveram lá.
(   ) Não falei por não ter certeza.
(   ) Se fizeres assim, conseguirás.
(   ) Não convém procederes assim. 
(   ) O essencial é salvarmos a nossa alma.

(A) OR-OD-OR-OD-OR-OR
(B)OD-OD-OR-OD-OR-OR
(C) OD-OD-OR-OR-OR-OR
(D) OD-OR-OR-OR-OD-OD
(E) OD-OR-OR-OD-OR-OR

QUESTÃO 12
Identifique entre as orações a que apresenta um pronome relativo.

(A) Comprou aquele carro.
(B) Tu não te enxergas!
(C) Sua excelência volta hoje para Brasília.
(D) Isto é Meu.
(E)Traga  tudo quanto lhe pertence.

RACIOCINIO LOGICO
QUESTÃO 13
Em uma empresa, 2 funcionários resolveram dividir a confecção de N cartazes na razão inversa de seus tempos de 
serviço. Qual a razão entre o número de cartazes que caberão ao que tem 10 meses e aquele que tem 4 anos de serviço, 
nessa ordem, é?

(A) 24/5
(B) 2/5
(C) 5/2
(D) 5/24
(E) 4/5

QUESTÃO 14
Em uma turma de 60 alunos, 1/3 obteve média 8,0; 1/4 média 6,0 e o restante, média 4,0. Qual a média da turma?

(A) 5,8
(B) 6,0
(C) 6,2
(D) 6,4
(E) não é possível determinar

QUESTÃO 15
Num triângulo retângulo de catetos 2 cm e 5  cm a projeção do maior sobre a hipotenusa é em cm:

(A) 4/3
(B) 3
(C) 2 5 / 3
(D) 3 / 5
(E) 5/3
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QUESTÃO 16
Ao receber a receita diária da sua Fábrica de Sinucas, o dono percebeu que só foi repassado 40% do valor máximo. Se a 
receita é dada por R = - m2 + 200m, em que m é o número de sinucas vendidas. De quantos por cento devemos aumentar 
a venda , deste dia, para atingir receita no dia seguinte?

(A) 40%
(B) 60%
(C) 100%
(D) 140%
(E) 150%

QUESTÃO 17
O algarismo das unidades do número N= 583111. 116100 é:

(A) 2
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) 8 

QUESTÃO 18
Dos conjuntos abaixo, aquele que tem como elementos, exatamente, dois divisores de 21 e três múltiplos de 21 é:

(A) {1,3,7,21,42}
(B) {7, 21, 42}
(C) {0, 1, 3, 21}
(D) {1, 21, 42, 105}
(E) {1, 7, 21, 42, 105}

QUESTÃO 19
Se a geratriz de um cone equilátero mede 10 cm, quanto mede o perímetro da base?

(A) 10 cm
(B) π/10 m
(C) 10 πm
(D) π/10 cm
(E) 5 πcm

QUESTÃO 20
O raio da base e a altura do cilindro circular reto de volume 32 πdm3 e área da secção meridiana 32 dm2 são respectivamente, 
em dm:

(A) 2 e 4
(B) 4 e 2
(C) 4 e 8
(D) 8 e 4
(E) 2 e 8
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 
A percepção do salário-família cessa automaticamente:

(A) quando o filho ou equiparado completar 14 anos de idade, ainda que inválido, a contar do mês seguinte ao da data 
do aniversário;

(B) pela morte do segurado, a contar do mês seguinte ao do óbito;
(C) pela cessação da invalidez do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao do fim da incapacidade;
(D) se o segurado passar a receber auxílio-doença ou aposentadoria pela Previdência Social;
(E) se não forem apresentados atestados de vacinação e freqüência escolar dos filhos nos meses determinados pelo 

INSS.

QUESTÃO N° 02 
Considerando os crimes previstos na Lei nº 8.666/93, assinale a alternativa correta:

(A) Admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo é crime, definido no art. 
97 da lei, com pena de detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos e multa. Contudo, a empresa ou profissional 
declarado inidôneo que contrate com o Poder Público não incorre em crime, ficando afastada a sua punibilidade.

(B) Todos os crimes descritos pela lei de licitação são apenados com detenção ou multa.
(C) Aquele que afasta licitante por meios ilegais incorre em crime previsto pelo art. 95 da lei, todavia, sua tentativa não 

é punível.
(D) Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor 

do adjudicatário, durante a execução dos contratos celebrados com o Poder Público, sem autorização em lei, no 
ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição 
da ordem cronológica de sua exigibilidade, configura crime punível com detenção de 02(dois) a 04(quatro) anos, e 
multa.

(E) Impedir ou perturbar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório não constituem atos tipificados como 
crime.

QUESTÃO 23 
Identifique, dentre as alternativas abaixo, a única inteiramente correta:

(A) O sujeito passivo é denominado responsável quando possui relação direta e pessoal com a situação que constitui o 
fato gerador;

(B) O sujeito passivo da obrigação tributária confunde-se com o responsável;
(C) O sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam seu objeto;
(D) As pessoas que possuam interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal são 

subsidiariamente obrigadas;
(E) O sujeito passivo da obrigação tributária é o responsável para pagar apenas o tributo.

QUESTÃO 24 
Observando as opções abaixo, assinale aquela que não constitui crime contra a Organização do Trabalho:

(A) Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho;
(B) Exercer atividade, de que está impedido por decisão administrativa;
(C) Recrutar trabalhadores, mediante fraude, com o fim de levá-los para território estrangeiro;
(D)Aliciar trabalhadores, com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional;
(E) Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou privada ou 

serviço de interesse coletivo.
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QUESTÃO 25 
Acerca do aval lançado em um título de crédito, identifique a assertiva correta: 

(A) O aval parcial é permitido no âmbito da letra de câmbio e da nota promissória, por força do art. 30 da Lei Uniforme 
de Genebra;

(B) Não produz efeitos o aval posterior ao vencimento do título de crédito;
(C) Existente apenas na duplicata, é a assinatura do credor, no verso da cártula, transferindo a terceiro o direito de 

crédito ali representado;
(D) Em uma nota promissória sem a indicação do nome da pessoa por quem é dado o aval, não havendo como identificá-

la, entende-se que o avalizado é o tomador;
(E) O pagamento de título de crédito que contenha obrigação de pagar soma determinada, pode ser garantido por aval, 

total ou parcial.

QUESTÃO 26 
Em análise às características do contrato de comodato no âmbito do Direito Civil, pode-se afirmar corretamente que:

(A) É contrato de natureza bilateral, pois gera, desde o seu nascimento, obrigações recíprocas tanto para o comodante 
como para o comodatário;

(B) O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada;
(C) Não há previsão de responsabilidade solidária no âmbito do contrato de comodato;
(D) Constituído em mora o comodatário, apenas o Juiz terá poderes para arbitrar o aluguel a ser pago ao comodante até 

a restituição, sendo inválido o arbitramento feito exclusivamente pelo comodante;
(E) Entende-se como impossível, nesta modalidade de contrato, o empréstimo de bens fungíveis, dada a previsão 

expressa do Código Civil de que o bem objeto do comodato seja infungível, uma vez que não existe conversão de 
infungibilidade em fungibilidade. 

Questão n° 07 
Assinale a única assertiva inverídica acerca dos negócios jurídicos:

(A) É nulo o negócio jurídico quando tiver por objetivo fraudar lei imperativa; 
(B) É anulável o negócio jurídico por vício resultante de dolo, coação, estado de perigo ou lesão;
(C) É anulável o negócio jurídico quando se verifica a lesão, porém não se decretará a anulação se a parte favorecida 

concordar com a redução do proveito;
(D) É anulável o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se for válido na substância e na forma;
(E) É nulo de pleno direito o negócio jurídico celebrado com erro do contratado e com dolo do contratante, tendo por 

objeto escuta telefônica de concorrente comercial.

QUESTÃO 28 
Com base nos estudos sobre a formação do processo, identifique a informação falsa:

(A) Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta 
defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a 
complete, no prazo de 10 (dez) dias.

(B) A alegação de inépcia da inicial deve ser arguida em sede de preliminar de contestação e trata-se de defesa processual 
peremptória, pois objetiva a extinção do processo.

(C) A petição inicial que contiver pedidos incompatíveis entre si ou cujo pedido for juridicamente impossível será 
considerada inepta. 

(D) Quando o juiz verificar, desde logo, a decadência ou a prescrição, assim como quando considera inepta a petição 
inicial, julgará pelo indeferimento da mesma.

(E) Considera-se inepta a petição inicial quando o autor carecer de interesse processual.
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QUESTÃO 29 
Considerando o instituto da revelia no procedimento ordinário, assinale a opção correta:

(A) Ainda que ocorra revelia, o autor em nenhuma hipótese poderá alterar o pedido, ou a causa de pedir, nem demandar 
declaração incidente.

(B) O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.
(C) Ocorrida a revelia, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, salvo entendimento diverso do juiz, não 

havendo exceções previstas em lei.
(D) Contra o revel que tenha patrono nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da 

publicação de cada ato decisório.
(E) Havendo pluralidade de réus, ainda que algum deles conteste a ação, serão observados os efeitos da revelia.

QUESTÃO 30 
No tocante aos regimes de concessão e permissão de serviços públicos, pode-se afirmar verdadeiramente que:

(A) A Constituição Federal é silente quanto à possibilidade de dispensa do procedimento licitatório, ficando a cargo da 
legislação especial tal matéria.

(B) Classificam-se como poder concedente a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja competência 
se encontre o serviço público, sempre precedido da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão.

(C) Considera-se concessão de serviço público a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante 
licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade 
para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.

(D) Serviço adequado, pressuposto para a concessão ou permissão, é o que satisfaz tão somente cinco condições: 
regularidade, eficiência, segurança, generalidade e modicidade das tarifas.

(E) E cláusula essencial do contrato de permissão a relativa à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, 
dos métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la. 

QUESTÃO 31 
Sobre as atribuições constitucionais da Justiça do Trabalho no Brasil é correto apenas:

A) Suas competências foram alargadas sobremaneira pela Emenda Constitucional nº45/2004, em especial nas causas 
acidentárias, que serão a partir de agora julgadas todas na Justiça Laboral;

B) Julgar causas envolvendo direitos trabalhistas dos servidores públicos não é de competência da Justiça do Trabalho, 
assim decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal; 

C) Dissídios coletivos são julgados pela Justiça do Trabalho, desde que envolva direito de se sindicalizar ou associar-se;
D) A Justiça do Trabalho não tem qualquer poder normativo, estando impedida de expedir atos com caráter de norma, 

eis que desempenha a jurisdição, e não a legislação;
E) É Justiça Federal Especializada, pois detem matéria de interesse direto da União, não sendo possível que Juiz de 

Direito (Estadual) julgue causa trabalhista.

QUESTÃO 32
Quanto aos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal brasileira, marque a única assertiva INCORRETA:

(A) O direito de greve é assegurado aos trabalhadores urbanos e rurais, já regulamentado em lei federal; 
(B) O seguro-desemprego não é assegurado a todos os empregados;
(C) O direito de proteção em face da automação, além da proteção ao mercado de trabalho da mulher, são marcas do 

novo constitucionalismo social brasileiro;
(D) A relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa é norma de eficácia plena, pois 

imediatamente assegurado o direito;
(E) O direito de se sindicalizar não é propriamente trabalhista, mas coletivo, sendo, entretanto, matéria de competência 

da Justiça do Trabalho, a partir da Reforma do Judiciário (Emenda nº45/2004).
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QUESTÃO 33
Quanto ao papel desempenhado pelos três Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) no controle de constitucionalidade 
no Brasil é correto afirmar apenas:

(A) Quando uma lei municipal for contrária à Constituição Federal, não se pode fazer qualquer controle de 
constitucionalidade pelo Poder Judiciário,  e sim, de legalidade pelo Poder Legislativo;

(B) Para uma lei ou ato normativo ser declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é preciso que o mesmo 
seja material e formalmente divergente da Carta Magna;

(C) O veto presidencial a projeto de lei, motivado pelo interesse público, é exemplo de controle preventivo de 
constitucionalidade;

(D) As comissões de constituição e justiça das duas Casas do Congresso Nacional não podem realizar controle de 
constitucionalidade, haja vista projeto não ser lei ou ato normativo para tal desiderato;  

(E) O Supremo Tribunal Federal pode fazer controle preventivo de constitucionalidade, excepcionalmente, no julgamento 
de Mandado de Segurança impetrado por parlamentar contra Projeto de Emenda Constitucional fraudulenta à 
Constituição.

QUESTÃO 34
Quanto aos atos administrativos, marque a única opção correta:

(A) A administração pode revogar seus próprios atos quando eivados de ilegalidade e anulá-los, por motivo de 
conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos; 

(B) Nem todo ato jurídico praticado pela Administração é ato administrativo, mas todo ato administrativo é praticado 
pela Administração;

(C) A imperatividade e a presunção de legitimidade autorizam a imediata execução do ato administrativo, mesmo que 
eivado de vícios ou defeitos;

(D) Todo ato administrativo possui, independentemente de inequívoca disposição legal, os atributos da autoexecutoriedade, 
imperatividade e exigibilidade; 

(E) A diferença entre ato composto e ato complexo reside, respectivamente, na sua formação pela vontade de mais de 
um órgão, e formação por um único órgão.

QUESTÃO 35
Conforme a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, assinale a afirmação incorreta:

(A) Nos casos em que a lei for omissa, cabe ao magistrado utilizar-se das fontes integradoras do direito, que incluem a 
analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

(B) Em regra, a lei nova somente incidirá sobre os fatos ocorridos durante seu período de vigência, todavia, a LINDB 
prevê hipóteses em que a novel norma pode alcançar os efeitos produzidos por relações jurídicas anteriores à sua 
entrada em vigor, ou seja, alcançando não apenas situações futuras, mas também passadas. Assim, referida lei pode 
retroagir aos atos processuais já realizados durante a vigência de norma anterior.

(C) A lei pode trazer seu período de vigência de forma expressa, como por exemplo, a Lei Orçamentária, assim como 
pode ter seu período de vigência indeterminado, ou seja, uma vez vigente ela é válida até que outra lei posterior, 
de superior ou mesma hierarquia, a modifique ou revogue, não podendo revogá-la a jurisprudência, costume, 
regulamento, decreto, portaria e avisos, não prevalecendo nem mesmo na parte em que com ela conflitarem.

(D) A utilização da analogia se dá quando o juiz busca em outra lei, que tenha suportes fáticos semelhantes, disposições 
que a própria lei não apresenta.

(E) Ao interpretar a norma, o intérprete deve levar em conta o coeficiente axiológico e social nela contido, baseado no 
momento histórico que está vivendo, já que a norma geral em si deixa em aberto várias possibilidades, deixando 
esta decisão a um ato de produção normativa, sem esquecer que, ao aplicar a norma ao caso concreto, deve fazê-lo 
atendendo à sua finalidade social e ao bem comum.



   




