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CONCURSO PÚBLICO
CDURP - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
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3. Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO-RESPOSTA:
→→→→→ verifique, no seu cartão, o seu nome, o número de inscrição e o número de seu documento de identidade;
→→→→→ o CARTÃO-RESPOSTA será o único documento válido para correção eletrônica através de leitura óptica, e seu preenchimento

e respectiva  assinatura são de inteira responsabilidade do candidato;
→→→→→ a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de refil transparente, obrigato-

riamente,  de tinta  azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada, para assegurar a perfeita leitura óptica.

4. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato.

5. O candidato será automaticamente excluído do certame se for surpreendido:
→→→→→ consultando, no decorrer da prova, qualquer tipo de material impresso, anotações ou similares, ou em comunicação

verbal, escrita, ou gestual, com outro candidato;
→→→→→ utilizando aparelhos eletrônicos, tais como: telefone celular, bip,  walkman, rádio receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica,

notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação ativa ou passiva;
6. O telefone celular deverá permanecer desligado, desde o momento da entrada no local de prova até a retirada do candidato

do respectivo local;

7. O candidato somente poderá se retirar definitivamente do recinto de realização da prova, entregando o CARTÃO-RESPOSTA
devidamente assinado, após decorrida 1 (uma) hora do início da prova. No entanto, SÓ PODERÁ copiar seus assinalamentos
feitos no CARTÃO-RESPOSTA  em formulário próprio entregue pela instituição organizadora do concurso,  DURANTE OS 30 MIN
(TRINTA MINUTOS) QUE ANTECEDEREM O TÉRMINO DA PROVA.

8. Ao terminar a prova o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, o seu CARTÃO-RESPOSTA  e o seu CADERNO DE
QUESTÕES, sob pena de exclusão do certame.

9. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a
prova ou o tempo tenha se esgotado e tenham sido entregues todos os CARTÕES-RESPOSTA,  sendo obrigatório o registro
dos seus nomes na ata de aplicação de prova.

10. O fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções.

11. O gabarito da prova será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, no segundo dia útil seguinte ao de
realização da prova, estando disponível também, no site http://concursos.rio.rj.gov.br .

Boa Prova!

NÍVEL SUPERIOR
ADVOGADO JÚNIOR

1. A prova terá duração de 4 (quatro) horas,  considerando, inclusive, a marcação do CARTÃO-RESPOSTA .
2. É de responsabilidade do candidato, a conferência deste caderno que contém  60 (sessenta) questões de múltipla

escolha, cada uma com 4 (quatro) alternativas (A,B,C e D),  distribuídas da seguinte forma:
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto: Sobre o óbvio

A nossa classe dominante conseguiu duas coisas bá-
sicas: se assegurou a propriedade monopolística da
terra para suas empresas agrárias, e assegurou que a
população trabalharia docilmente para ela, porque só
podia sair de uma fazenda para cair em outra fazenda
igual, uma vez que em lugar nenhum conseguiria terras
para ocupar e fazer suas pelo trabalho.

O alto estilo da classe dominante brasileira só se revela,
porém, em toda a sua astúcia na questão da escravidão.
A Revolução Industrial que vinha desabrochando trazia
como novidade maior tornar inútil, obsoleto, o trabalho
muscular como fonte energética. A civilização já não
precisava mais se basear no músculo de asnos e de
homens. Agora tinha o carvão, que podia queimar para
dar energia, depois viriam a eletricidade e, mais tarde,
o petróleo. Isso é o que a Revolução Industrial deu ao
mundo. Mas os senhores brasileiros, sabiamente, pon-
deraram: - Não! Não é possível, com tanto negro à toa
aqui e na África, podendo trabalhar para nós, e assim
ser catequizado e salvo, seria uma maldade trocá-los
por carvão e petróleo. Dito e feito, o Brasil conseguiu
estender tanto o regime escravocrata, que foi o último
país do mundo a abolir a escravidão.

O mais assinalável, porém, como demonstração de
agudeza senhorial, é que ao extingui-la, o fizemos mais
sabiamente que qualquer outro país. Primeiro, libertamos
os donos da onerosa obrigação de alimentar os filhos
dos escravos que seriam livres. Hoje festejamos este
feito com a Lei do Ventre Livre. Depois, libertamos os
mesmos donos do encargo inútil de sustentar os negros
velhos que sobreviveram ao desgaste no trabalho, come-
morando também este feito como uma conquista
libertária. Como se vê, estamos diante de uma classe
dirigente armada de uma sabedoria atroz.

Com a própria industrialização, no passado e no pre-
sente, conseguimos fazer treta. Nisto parecemos deu-
ses gregos. A treta, no caso, consistiu em subverter
sua propensão natural, para não desnaturar a sociedade
que a acolhia. A industrialização, que é sabidamente
um processo de transformação da sociedade de caráter
libertário, entre nós se converteu num mecanismo de
recolonização. Primeiro, com as empresas inglesas,
depois com as ianques e, finalmente, com as ditas
multinacionais. O certo é que o processo de industria-
lização à brasileira consistiu em transformar a classe
dominante nacional de uma representação colonial aqui
sediada, numa classe dominante gerencial, cuja função
agora é recolonizar o país, através das multinacionais.
Isto é também uma façanha formidável, que se está
levando a cabo com enorme elegância e extraordinária
eficácia.

RIBEIRO, Darcy. “Sobre o óbvio”. In: Ensaios insólitos.
Rio de Janeiro: Ludens, 2011. 2 ed. Páginas 19 e 20.
[Fragmento adaptado]

01. De acordo com o autor do texto, a Lei do Ventre
Livre e a Lei dos Sexagenários:

(A) beneficiaram de imediato os escravos

(B) consistiram em onerosa obrigação

(C) beneficiaram de imediato os senhores

(D) consistiram em conquistas libertárias

02. Segundo o autor, o efeito da industrialização à brasi-
leira foi transformar a classe dominante do país em:

(A) administradora de nova colonização promovi-
da pelas multinacionais

(B) representação oficial na colônia da antiga
metrópole

(C) detentora de mandato exclusivo para represen-
tar as empresas inglesas

(D) categoria intermediária entre ianques e
multinacionais

Considere o seguinte trecho do segundo parágrafo
para responder às questões de números 03 e 04.

“Não é possível, com tanto negro à toa aqui e
na África, podendo trabalhar para nós, e assim
ser catequizado e salvo, seria uma maldade
trocá-los por carvão e petróleo.”

03. Percebe-se ironia nesse comentário e, conside-
rando o contexto, nesse caso, a conotação cria
efeito expressivo idêntico ao que se verifica em:

(A) ... com as empresas inglesas, depois com as
ianques e, finalmente, com as ditas
multinacionais... (4º parágrafo)

(B) ... ao extingui-la, o fizemos mais sabiamente
que qualquer outro país. (3º parágrafo)

(C) A industrialização, que é sabidamente um
processo de transformação da sociedade...
(4º parágrafo)

(D) ... e assegurou que a população trabalharia
docilmente para ela... (1º parágrafo)

04. Em “... seria uma maldade...” (2º parágrafo), a
flexão do verbo representa o fato como não con-
cluído e o situa num intervalo de tempo:

(A) simultâneo a presente

(B) posterior a passado

(C) simultâneo a passado

(D) posterior a presente
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05. “Agora tinha o carvão, que podia queimar para
dar energia, depois viriam a eletricidade e, mais

tarde, o petróleo.” Não haveria alteração de signi-

ficado caso se eliminasse a vírgula antes da oração

em destaque. Entretanto, cria-se outro sentido

para a frase se forem suprimidas as vírgulas em:

(A) A situação jamais mudaria sem a persistência

de certos homens, que viviam então.

(B) Os senhores de escravos, que eram cruéis,

serão sempre lembrados.

(C) Um historiador, que escreveu vários livros,

expunha opinião divergente.

(D) Enfim fez-se justiça a Tiradentes, que mor-
reu por um sonho de liberdade.

06. Todas as palavras são acentuadas graficamente

em obediência a uma mesma regra ortográfica em:

(A) energética; petróleo; possível; básicas

(B) último; músculo; inútil; astúcia

(C) também; porém; país; através

(D) caráter; formidável; elegância; eficácia

07. “O mais assinalável, porém, como demonstração

de agudeza senhorial, é que ao extingui-la...”

(3º parágrafo). O pronome pessoal oblíquo em des-

taque refere-se ao seguinte substantivo:

(A) escravidão

(B) demonstração

(C) agudeza

(D) revolução

08. Sabe-se que os pronomes possessivos denotam

o que cabe ou pertence às pessoas gramaticais.

No segmento: “... em lugar nenhum conseguiria

terras para ocupar e fazer suas pelo trabalho.”

(1º parágrafo), o possuidor a que se refere o pro-

nome em destaque é:

(A) fazenda

(B) terras

(C) população

(D) empresas

Considere o seguinte trecho do segundo parágrafo
para responder às questões de números 09 e 10.

“A Revolução Industrial que vinha desabrochan-
do trazia como novidade maior tornar inútil, ob-
soleto, o trabalho muscular como fonte
energética. A civilização já não precisava mais
se basear no músculo de asnos e de homens.”

09. Em “... trazia como novidade maior” (2º parágrafo),
a palavra em destaque apresenta valor idêntico ao
que assume na seguinte frase:

(A) Como a escravidão se prolongasse, a indus-
trialização aqui assumiu características próprias.

(B) Como nos parece estranho hoje o que deter-
minavam as leis então vigentes!

(C) Como informou o autor, o último país do mun-
do a abolir a escravidão foi o nosso.

(D) Como dono, era direito do senhor separar fa-
mílias de escravos constituídas há tempos.

10. Em “... que vinha desabrochando...” (2º parágrafo),
a palavra em destaque é pronome relativo, pois se
refere ao termo que o antecede, iniciando a frase.
O que tem classificação e função idêntica a essa
no segmento:

(A) mais assinalável, porém, como demonstração
de agudeza senhorial, é que ao extingui-la

(B) obrigação de alimentar os filhos dos escravos
que seriam livres

(C) conseguiu estender tanto o regime
escravocrata, que foi o último país

(D) fizemos mais sabiamente que qualquer outro
país

11. Em “... uma vez que em lugar nenhum ...”
(1º parágrafo), o sentido da frase se mantém caso
o pronome em destaque seja colocado antes do
substantivo lugar. Porém, a mudança de posição
do pronome provoca inequívoca alteração do
significado em:

(A) uma vez que em lugar outro

(B) uma vez que em lugar algum

(C) uma vez que em lugar qualquer

(D) uma vez que em lugar tal
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12. Em “industrialização à brasileira”, é necessário o
emprego do acento grave, porém este se torna
facultativo em:

(A) As citações dirigiam-se à nossa memória co-
letiva.

(B) Referiu-se à escravidão e indicou alguns fatos
dela decorrentes.

(C) Muitos ficaram à espera de melhores condições
de vida.

(D) Um quilombo importante, à beira-mar, atraía
muitos escravos fugitivos.

13. “... uma vez que em lugar nenhum conseguiria
terras para ocupar e fazer suas pelo trabalho.” A
relação entre esse segmento e o que o antecede
sofreria significativa alteração de sentido se a con-
junção em destaque fosse substituída por:

(A) dado que

(B) já que

(C) se bem que

(D) visto que

14. É considerada contrária à ética, em um relatório
administrativo, a inclusão de:

(A) matéria para exaltação de pessoas, repartições
ou serviços

(B) ofício de apresentação do qual constem resumo
e recomendações

(C) demonstrações financeiras que indiquem os
meios de financiamento

(D) estatísticas completadas por diagramas ou
gráficos

15. A linguagem dos textos oficiais deve sempre pau-
tar-se pelo padrão culto formal da língua; portanto,
é considerado inaceitável o uso da expressão
destacada em:

(A) A Lei do Ventre Livre entrou em vigência a par-
tir da data de sua promulgação.

(B) Muitos assuntos ainda devem ser regulados
por meio de decretos.

(C) Convive-se hoje com consequências da escravi-
dão, haja vista a discriminação e a exclusão
persistentes.

(D) As leis brasileiras sofreram modificações à
medida em que o tempo passou.

NOÇÕES DE INGLÊS

Read the following text  and answer questions 16 to
20 based on the text.

A Potential Solution: Farm Vertically

The concept of indoor farming is not new, since
hothouse production of tomatoes, a wide variety of
herbs, and other produce has been in vogue for some
time. What is new is the urgent need to scale up this
technology to accommodate another 3 billion people.
An entirely new approach to indoor farming must be
invented, employing cutting edge technologies. The
Vertical Farm must be efficient (cheap to construct and
safe to operate). Vertical farms, many stories high, will
be situated in the heart of the world’s urban centers. If
successfully implemented, they offer the promise of
urban renewal, sustainable production of a safe and
varied food supply (year-round crop production), and
the eventual repair of ecosystems that have been
sacrificed for horizontal farming.

It took humans 10,000 years to learn how to grow
most of the crops we now take for granted. Along the
way, we despoiled most of the land we worked, often
turning verdant, natural ecozones into semi-arid deserts.
Within that same time frame, we evolved into an urban
species, in which 60% of the human population now
lives vertically in cities. This means that, for the majority,
we humans are protected against the elements, yet we
subject our food-bearing plants to the rigors of the great
outdoors and can do no more than hope for a good
weather year. However, more often than not now, due to
a rapidly changing climate regime, that is not what
follows. Massive floods, protracted droughts, class 4-5
hurricanes, and severe monsoons take their toll each
year, destroying millions of tons of valuable crops. Don’t
our harvestable plants deserve the same level of comfort
and protection that we now enjoy? The time is at hand
for us to learn how to safely grow our food inside
environmentally controlled multistory buildings within
urban centers. If we do not, then in just another 50
years, the next 3 billion people will surely go hungry,
and the world will become a much more unpleasant
place in which to live.

 (taken from http://www.verticalfarm.com/more)
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16. According to the text, Vertical Farming is a solution to:

(A) the control of severe climate changes

(B) the production of food for future generations

(C) the creation of new technologies for urban

centers

(D) the growth of multistory buildings

17. According to the text, “we despoiled most of the

land we worked” (paragraph 2) when we:

(A) accommodated 3 billion people

(B) grew vertically in cities

(C) destroyed green areas

(D) faced floods and hurricanes

18. The best synonym for the expression “more often

than not now” (paragraph 2) in the text is:

(A) most of the time at present

(B) more frequently than in the past

(C) at a fast speed nowadays

(D) with an intense rhythm

19. In the sentence “Vertical Farm must be efficient…”

(paragraph 1) the modal “must” indicates:

(A) possibility

(B) probability

(C) capacity

(D) necessity

20. The meaning of the phrase “If we do not” (paragraph 2)

in the last sentence of the text is:

(A) If we do not control multistory buildings

(B) If we do not plant our food in safe places

(C) If we do not have the same level of comfort

(D) If we do not learn how to live outdoors

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

21. A Companhia De Desenvolvimento Urbano da

Região do Porto do Rio de Janeiro executa suas

atividades com base em um sistema

computadorizado com as características listadas

a seguir.

• Todas as transações são executadas e alimen-

tam o sistema no momento em que ocorrem.

• O sistema funciona com suporte de um servi-

dor de rede e acesso à internet.

• É requisito básico do sistema o atendimento

às solicitações no menor tempo de resposta

possível.

Pelas características listadas, o sistema opera na

seguinte modalidade de processamento:

(A) batch e em tempo real

(B) batch em tempo virtual

(C) online e em tempo real

(D) online e em tempo virtual

22. A figura abaixo ilustra um tipo de conexão universal,

que representa uma tendência na integração de com-

ponentes de hardware a um microcomputador.

Essa conexão é conhecida por uma sigla e empre-

gada por impressoras e pendrives. A sigla é:

(A) PCI

(B) USB

(C) RJ-11

(D) RJ-45
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23. Observe as figuras abaixo, relacionadas à mídia
CD-R.

Uma característica de uma mídia CD-R é:
(A) funcionar de modo análogo a um DVD/RW
(B) operar da mesma forma que um pendrive de 4 GB
(C) ter capacidade de armazenamento semelhan-

te a um disco rígido de 500GB
(D) possuir capacidade máxima de armazenamento

da ordem de 700 MB

24. No Word 2010 BR, os comandos de copiar e colar
são executados, respectivamente, por meio dos
seguintes atalhos de teclado:

(A) + C   e + V

(B) + C   e + Z

(C) + E   e + V

(D) + E   e  + Z

25. No Word 2010 BR, clica-se nos ícones e

com o objetivo de, respectivamente, aplicar:

(A) sombreamento a uma seleção e sobrescrito a

letras no texto

(B) sombreamento a uma seleção e subscrito a

letras no texto

(C) sublinhado a uma seleção e sobrescrito a le-

tras no texto

(D) sublinhado a uma seleção e subscrito a letras

no texto

26. Observe a planilha abaixo, criada no Excel 2010
BR.

Nela foram inseridas expressões:

• Em D4, para determinar a média aritmética

entre os números 12 em A3 e 14 em A7.

• Em D6, para determinar o maior número entre

todos no intervalo de A3 a A7.

As expressões inseridas em D4 e D6 foram, res-

pectivamente:

(A) =MED(A3;A7) e =MAIOR(A3:A7)

(B) =MED(A3:A7) e =MAIOR(A3;A7)

(C) =MÉDIA(A3;A7) e =MÁXIMO(A3:A7)

(D) =MÉDIA(A3:A7) e =MÁXIMO(A3;A7)

27. Ao criar uma apresentação de slides no Powerpoint

do pacote MSOFFICE 2010 BR, um funcionário

da CDURP pode, ao final, salvar o trabalho feito

em vários formatos.  O formato default é:

(A) ODW

(B) ODP

(C) PPTX

(D) PWPT
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28. Dentre os meios de transmissão empregados atual-

mente na implementação de redes de computado-

res, um se destaca por apresentar a grande vanta-

gem de ser imune à interferência eletromagnética.

Esse meio de transmissão é:

(A) cabo coaxial

(B) fibra óptica

(C) par trançado UTP

(D) enlace WI-FI

29. Utilizando-se o browser para navegar em sites da

internet, ao se executar o atalho de teclado Alt + C,

é aberta uma janela que exibe favoritos. Essa

mesma ação pode ser realizada, clicando-se, por

meio do mouse, no seguinte ícone:

(A)

(B)

(C)

(D)

30. Observa-se atualmente que, cada vez mais, é ne-

cessária a realização de cópias de segurança, com

vista a garantir a segurança dos dados. Essa ativi-

dade é denominada:

(A) cracker

(B) backup

(C) phishing

(D) firewall

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Segundo previsão expressa na Lei Complementar
111/2011, a Unidade de Uso Sustentável é com-
posta pela seguinte categoria:
(A) Reserva Biológica
(B) Estação Ecológica
(C) Monumento Natural
(D) Área de Relevante Interesse Ecológico

32. Segundo a doutrina, verificada a situação que pro-
voca a execução do ato, a autoridade administra-
tiva de pronto o executa, ficando, assim, resguar-
dado o interesse público. Tal característica
corresponde à:
(A) presunção de legitimidade
(B) presunção de legalidade
(C) autoexecutoriedade
(D) imperatividade

33. Na zona de uso misto fixada pela Lei Complementar
nº 101/2009, o comércio varejista diversificado de
atendimento esporádico à população em geral
corresponde ao uso comercial:
(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV

34. A exploração da instalação portuária, para movi-
mentação de carga de terceiros, far-se-á sob a
seguinte modalidade de uso:
(A) público cargueiro
(B) público de turismo
(C) privativo exclusivo
(D) privativo misto

35. O relatório trimestral de acompanhamento e avalia-
ção da Operação Urbana Consorciada deverá ser
encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara
Municipal, a contar da sua divulgação, no prazo
máximo de:
(A) 20 dias
(B) 30 dias
(C) 45 dias
(D) 60 dias

36. Segundo previsão expressa da lei, o limite mínimo
de valor para a celebração de contrato de parceria
público-privada é:
(A)   5 milhões de reais
(B) 10 milhões de reais
(C) 20 milhões de reais
(D) 30 milhões de reais
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37. Os imóveis situados na área delimitada da Ope-
ração Urbana Consorciada da Região do Porto
em que sejam erguidas novas construções, des-
de que as obras estejam concluídas e tenham
recebido o “habite-se” no prazo improrrogável de
trinta e seis meses a contar do primeiro dia do
mês seguinte ao da data de publicação da Lei
5128/2009, ficam isentos do Imposto sobre a Pro-
priedade Predial e Territorial Urbana. Tal isenção,
segundo regra legal, terá validade a contar do
exercício seguinte ao da concessão do referido
“habite-se” pelo período máximo de:

(A)  5 anos

(B) 10 anos

(C) 15 anos

(D) 20 anos

38. O Município do Rio de Janeiro emitiu, em forma
escritural, um quantitativo de CEPACs corres-
pondente a:

(A) seis milhões, quatrocentos e cinquenta e seis
mil, seiscentos e vinte e dois

(B) seis milhões, quatrocentos e quarenta e qua-
tro mil, duzentos e quarenta e dois

(C) seis milhões, quatrocentos e trinta e seis mil,
setecentos e vinte e dois

(D) seis milhões, quatrocentos e vinte e seis mil,
trezentos e quarenta e dois

39. Dependerão de autorização legislativa específica
as concessões patrocinadas em que a remunera-
ção do parceiro privado for paga pela Administra-
ção Pública em percentual superior a:

(A) 30%

(B) 45%

(C) 50%

(D) 70%

40. No caso de obras de recuperação do imóvel, para
que seja suspensa a cobrança do Imposto Predial
e Territorial Urbano objeto do pleito de remissão
durante o período dessas obras, o contribuinte
deverá juntar aos autos o:

(A) Certificado de Adequação do Imóvel

(B) Laudo de Aptidão

(C) Projeto de Malha Viária

(D) Comprovante de Parcelamento de Dívida Ativa

41. A previsão orçamentária anual da CDURP deverá
ser encaminhada para aprovação do Prefeito, jun-
tamente com a descrição das Metas Físicas e
Financeiras indicadas no Planejamento Estratégi-
co e Plano de Negócios, ainda no exercício ante-
rior à sua execução, até a seguinte data:

(A) 15 de julho

(B) 20 de outubro

(C) 30 de novembro

(D) 05 de dezembro

42. O Conselho de Administração da CDURP será
composto por acionistas, eleitos pela Assembleia
Geral, em número máximo de:

(A) 3 membros

(B) 5 membros

(C) 7 membros

(D) 9 membros

43. Os membros do Conselho de Administração po-
derão ser eleitos para cargos de Diretores, com
exercício cumulativo de funções, até o máximo de:

(A) 1/5

(B) 1/3

(C) 1/2

(D) 2/3

44. Coordenar as atividades relacionadas ao atendi-
mento dos órgãos de controle interno e externo é
uma atribuição do seguinte órgão da CDURP:

(A) Diretoria Administrativo-Financeira

(B) Diretoria de Operações

(C) Diretoria da Presidência

(D) Auditoria Interna

45. De acordo com o Código de Processo Civil, o conflito
de competência será suscitado ao presidente do
tribunal, através de ofício, pela seguinte autoridade:

(A) Corregedor de Justiça

(B) Defensor Público Regional

(C) Procurador Geral da Justiça

(D) Juiz

46. A parte da sentença em que o juiz analisa as ques-
tões de fato e de direito é o:

(A) dispositivo

(B) relatório

(C) fundamento

(D) voto
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47. Transitado em julgado o acórdão, o escrivão, ou
secretário, independentemente de despacho, pro-
videnciará a baixa dos autos ao juízo de origem,
no prazo legal de:
(A) 3 dias
(B) 5 dias
(C) 15 dias
(D) 20 dias

48. O recurso adesivo fica subordinado ao principal e
NÃO é admissível no caso de:
(A) agravo
(B) apelação
(C) embargos infringentes
(D) recurso especial

49. A pretensão para haver juros, dividendos ou quais-
quer prestações acessórias, pagáveis, em perío-
dos não maiores de um ano, com capitalização
ou sem ela, prescreve em:
(A) 1 ano
(B) 2 anos
(C) 3 anos
(D) 4 anos

50. Será considerado legítimo curador do ausente o
seu cônjuge, desde que não esteja separado de
fato por período, anterior à declaração da ausên-
cia, maior, em meses, que:
(A) 24
(B) 36
(C) 48
(D) 60

51. Nos contratos de adesão, as cláusulas que esti-
pulem a renúncia antecipada do aderente a direito
resultante da natureza do negócio são considera-
das:
(A) efetivas
(B) válidas
(C) anuláveis
(D) nulas

52. Conforme regra expressa, o devedor fica
validamente desonerado ao pagar título de crédito
ao legítimo portador, no vencimento, sem oposi-
ção, salvo se:
(A) tiver agido de má-fé
(B) figurar como réu em ação de cobrança
(C) for menor de 17 anos
(D) for tutor

53. Segundo texto expresso da Carta Magna, a Cons-

tituição poderá ser emendada por iniciativa da

Câmara dos Deputados ou do Senado Federal

mediante proposta de, no mínimo:

(A) 1/5 de seus membros

(B) 1/3 de seus membros

(C) 3/5 de seus membros

(D) 2/3 de seus membros

54. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Fe-

deral legislar concorrentemente sobre o seguinte

ramo do direito:

(A) civil

(B) comercial

(C) trabalho

(D) urbanístico

55. As causas em que forem partes Estado estran-

geiro ou organismo internacional, de um lado, e,

do outro, Município ou pessoa residente ou

domiciliada no País, serão julgadas da seguinte

forma:

(A) em recurso especial, pelo Superior Tribunal de

Justiça

(B) em recurso extraordinário, pelo Supremo Tri-

bunal Federal

(C) em recurso ordinário, pelo Superior Tribunal

de Justiça

(D) em recurso ordinário, pelo Supremo Tribunal

Federal

56. A anistia, quando não concedida em caráter geral,

é efetivada, em cada caso, em requerimento com

o qual o interessado faça prova do preenchimento

das condições e do cumprimento dos requisitos

previstos em lei para sua concessão, por:

(A) intimação judicial

(B) edição de decreto

(C) determinação do Ministério Público

(D) despacho da autoridade administrativa
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57. A duração normal do trabalho poderá ser acresci-
da de horas suplementares, mediante acordo es-
crito entre empregador e empregado, ou mediante
contrato coletivo de trabalho, em número não ex-
cedente de:

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

58. Segundo regra expressa da CLT, nos dissídios
coletivos, a instância será instaurada mediante
representação escrita ao Presidente do Tribunal.
Poderá ser também instaurada por iniciativa do
presidente, ou, ainda, sempre que ocorrer suspen-
são do trabalho, a requerimento:

(A) da Procuradoria da Justiça do Trabalho

(B) da Corregedoria da Justiça do Trabalho

(C) do Ministério Público Federal

(D) do Ministro do Trabalho

59. Nos Polos de Atração de Investimentos e Desen-
volvimento Sustentável – PADES, as regiões que
compreendam áreas de uso comercial ou as que
apresentem esse potencial de uso, contribuindo
para o desenvolvimento local, são classificadas,
pela Lei Complementar 111/2011, como subcentro:

(A) regional

(B) turístico

(C) distrital

(D) local

60. Não dependerão de licença as obras e as ativida-
des que não interfiram com a segurança de tercei-
ros e nem se projetem sobre área de logradouro
público, tais como:

(A) antenas destinadas a telecomunicações e
radiotransmissão

(B) o assentamento de máquinas, motores e equi-
pamentos

(C) implantação de Grupamentos de Áreas Priva-
tivas

(D) a construção de galerias




