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Cargo: Procurador Jurídico 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o fragmento do romance “O Cortiço” e responda às 
questões de 01 a 04: 
 
O Cortiço 
 
[...] 
A primeira que se pôs a lavar foi a Leandra, por alcunha a 
"Machona", portuguesa feroz, berradora, pulsos cabeludos e 
grossos, anca de animal do campo. Tinha duas filhas, uma 
casada e separada do marido, Ana das Dores, a quem só 
chamavam a "das Dores" e outra donzela ainda, a Neném, e 
mais um filho, o Agostinho, menino levado dos diabos, que 
gritava tanto ou melhor que a mãe. A das Dores morava em sua 
casinha à parte, mas toda a família habitava no cortiço. 
Ninguém ali sabia ao certo se a Machona era viúva ou 
desquitada; os filhos não se pareciam uns com os outros. A das 
Dores, sim, afirmavam que fora casada e que largara o marido 
para meter-se com um homem do comércio; e que este, 
retirando-se para a terra e não querendo soltá-la ao desamparo, 
deixara o sócio em seu lugar. Teria vinte e cinco anos. 
Neném dezessete. Espigada, franzina e forte, com uma 
proazinha de orgulho da sua virgindade, escapando como enguia 
por entre os dedos dos rapazes que a queriam sem ser para 
casar. Engomava bem e sabia fazer roupa branca de homem 
com muita perfeição. 
[...] 
Ao lado da Leandra foi colocar-se à sua tia a Augusta Carne-
Mole, brasileira, branca, mulher de Alexandre, um mulato de 
quarenta anos, soldado de policia, pernóstico, de grande bigode 
preto, queixo sempre escanhoado e um luxo de calças brancas 
engomadas e botões limpos na farda, quando estava de serviço. 
Também tinham filhos, mas ainda pequenos,[...]. 
Alexandre, em casa, à hora de descanso, nos seus chinelos e na 
sua camisa desabotoada, era muito chão com os companheiros 
de estalagem, conversava, ria e brincava, mas envergando o 
uniforme, encerando o bigode e empunhando a sua chibata, com 
que tinha o costume de fustigar as calças de brim, ninguém mais 
lhe via os dentes e então a todos falava teso e por cima do 
ombro. A mulher, a quem ele só dava tu quando não estava 
fardado, era de uma honestidade proverbial no cortiço, 
honestidade sem mérito, porque vinha da indolência do seu 
temperamento e não do arbítrio do seu caráter. 
[...] Aluísio Azevedo 
 
01. Assinale a alternativa correta que apresenta uma 
característica da vida do personagem Alexandre: 
a) Preocupa-se com o comportamento. 
b) Atribui importância ao papel social. 
c) Preocupa-se com a organização familiar. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
02. Identifique a alternativa correta em relação a Leandra: 
I- Não se sabe se é viúva ou desquitada. 
II- Seus filhos parecem entre si. 
III- A família habitava o cortiço. 
IV- Neném era casada com um homem que não era do comércio. 
V- Agostinho era levado, mas não gostava de gritar. 
a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas I, III e V estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
03. “[...] honestidade proverbial no cortiço, honestidade sem 
mérito, porque vinha da indolência do seu temperamento e não 
do arbítrio do seu caráter.” 
No trecho  acima “arbítrio do caráter” é sinônimo de: 
I- Atitudes que devem ser ponderadas levando em conta a 
consciência. 
II- Não é preciso seguir as leis e as normas vigentes. 

III- As escolhas são baseadas na compreensão de cada um 
sobre o que acha que é certo ou errado. 
a) Apenas II está correta. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
04. Identifique a alternativa correta quanto a afirmação do 
narrador em relação a ausência total de mérito na honestidade 
praticada por Augusta: 
a) Era honesta no trabalho duro. 
b) Sua honestidade era baseada numa moral sólida. 
c) Era honesta por preguiça.  
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
05. Assinale a alternativa correta quanto a concordância nominal: 
a) O dedo indicador e o médio estava ferido. 
b) Tinha muitas joias e vestidos caro. 
c) Velhos livros e revistas enchiam as estantes. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
06. Identifique a alternativa correta quanto a regência verbal em 
relação ao objeto por pronome pessoal: 
I- O vencedor nos jogos guerreiros tinha de receber um prêmio 
das mãos do principal personagem que assistia-lhes. 
II- O vencedor nos jogos guerreiros tinha de receber um prêmio 
das mãos do principal personagem que assistia a eles. 
III- “Todos tem assistido a elas” [às corridas de touros]. (Rebelo 
da Silva) 
IV- “Lá vão os frades celebrar um auto! Não serei eu que assista 
a ele.” 
a) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
b) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
  

   07. Assinale a alternativa correta quanto a Oração Subordinada 
Adjetiva Restritiva: 
a) Ele tem amor às plantas, que cultiva com carinho. 
b) Pedra que rola não cria limo. 
c) ”Olhou a caatinga amarela, que o poente avermelhava.” 

(Graciliano Ramos). 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
08. Identifique a alternativa correta quanto a Oração 
Coordenada Sindética Adversativa: 
a) ”Já não era um tímido passageiro que embarcara em São 

Paulo e sim um estoico aviador.” (José Fonseca Fernandes) 
b) Ele é teu pai, repeita-lhe, pois, a vontade. 
c) Leve-lhe flores, que ela aniversaria amanhã. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
09. Assinale a alternativa correta  quanto a pontuação: 
I- “ Colombo! Fecha a porta dos teus mares!”(Castro  Alves) 
II- “-- Nunca? gemeu o enfermo.” (Machado de Assis) 
III- “---Um automóvel! Depressa! Depressa!” (Fernando Namora) 
IV- “Coitada de Dona Plácida.” (Machado de Assis) 
a) Apenas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
10.  Identifique a alternativa correta quanto as reticências: 
I- São usadas no meio do período, para indicar certa hesitação 
do pensamento. 
II- São usadas para sugerir movimento de um fato. 
III- São usadas para indicar chamamento em lugar do ponto  
interrogativo. 
IV- São usadas para isolar frases intercaladas no período, com 
caráter explicativo. 
a) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
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 Leia a crônica de Veríssimo e responda às questões de 11 a 13: 
 
Solidários na porta 
 
Vivemos a civilização do automóvel, mas atrás do volante de um 
carro o homem se comporta como se ainda estivesse nas 
cavernas. Antes da roda. Luta com o seu semelhante pelo 
espaço na rua como se fosse o último mamute. Usando as 
mesmas táticas de intimidação, apenas buzinando em vez de 
rosnar ou rosnando em vez de morder. 
O trânsito em qualquer lugar da cidade do mundo é uma 
metáfora para a vida competitiva que a gente leva, cada um 
dentro do seu próprio pequeno mundo de metal tentando levar 
vantagem sobre o outro, ou pelo menos tentando não se deixar 
intimidar. E provando que não há nada menos civilizado que a 
civilização. 
Mas há uma exceção. Uma pequena clareira de solidariedade na 
jângal. É a porta aberta. Quando o carro ao seu lado emparelha 
com o seu e alguém põe a cabeça para fora, você se prepara 
para o pior. Prepara resposta.'É a sua!'Mas você pode ter uma 
surpresa. 
- Porta aberta! 
- O quê? 
Você custa a acreditar que nem você nem ninguém da sua 
família está sendo xingado. Mas não, o inimigo está 
sinceramente preocupado com a possibilidade da porta se abrir e 
você cair do carro. A porta aberta determina uma espécie de 
trégua tácita. Todos a apontam. Vão atrás, buzinando 
freneticamente, se por acaso você não ouviu o primeiro aviso. 
'Olha a porta aberta!' É como um código de honra, um intervalo 
nas hostilidades. Se a porta se abrir e você cair mesmo na rua, aí 
passam por cima. Mas avisaram. 
Quer dizer, ainda não voltamos ao estado animal. 
 
Luis Fernando Veríssimo 
 
11. A crônica acima nos remete para: 
a) Uma observação do cotidiano, no qual não extrai uma reflexão 

humorística. 
b) Uma observação do cotidiano, no qual não extrai uma reflexão 

crítica. 
c) Uma observação do cotidiano, no qual extrai uma reflexão 

crítica. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
12. Identifique a alternativa correta em que o autor justifica a 
afirmação citada no enunciado [...]  “O trânsito em qualquer lugar 
da cidade do mundo é uma metáfora para a vida competitiva que 
a gente leva” [...] 
I- Na vida social moderna, parece imperar a lei do mais esperto, 
com as pessoas sempre querendo levar vantagem  tudo. 
II- No trânsito os motoristas não se respeitam, estão sempre 
disputando espaço uns com os outros. 
III- As pessoas não agem no trânsito como agem na vida em 
geral. 
a) Apenas II está correta. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas I, II e III estão corretas.  
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
13. O texto de Veríssimo percebe-se: 
a) Não haver presença de objetividade. 
b) Mais subjetividade. 
c) Mais objetividade. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
14. Identifique a alternativa correta quanto ao discurso direto: 
I- Indica o interlocutor e caracteriza a fala por meio dos verbos de 
elocução. 
II- As personagens falam. 
III- O narrador interrompe a narrativa e põe em cena as 
personagens cedendo-lhes a palavra. 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 

c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
15. Assinale a alternativa correta em que todas as palavras são 
formadas de Composição por aglutinação: 
a) vaivém, cantochão, girassol, micróbio, puxavante. 
b) planalto, petróleo, hidrelétrica, preamar, embora. 
c) pernalta, cabisbaixo, passatempo, televisão, fidalgo. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
16. Identifique a alternativa correta quanto a todos os elementos 
estruturais das palavras: 
I- raiz. 
II- radical. 
III- tema. 
IV- afixos. 
V- desinências e vogal temática. 
VI- vogal e consoante de ligação. 
VII- derivação e redução. 
a) I, II, III, IV e VII estão corretas. 
b) I, II, III, IV, V e VI estão corretas. 
c) I, II, III, V e VII estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. A respeito das disposições previstas no Código Civil (Dos 
Direitos das Obrigações), analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta: 
I – O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda 
provado depois que não era credor. 
II – O credor é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é 
devida, quando for mais valiosa. 
III – As despesas extraordinárias com o pagamento da obrigação 
ficará a cargo do credor. 
a) As alternativas I e III são verdadeiras. 
b) Somente a afirmativa II é verdadeira. 
c) As afirmativas II e III são verdadeiras. 
d) As afirmativas I e II são verdadeiras. 
 
18.  A respeito das disposições previstas no Código Civil (Dos 
Direitos das Obrigações), analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta: 
I – O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio 
nome se sub-roga nos direitos do credor. 
II – A entrega do título (representando o débito com 
exclusividade) ao devedor firma a presunção absoluta do 
pagamento. 
III – Havendo solidariedade passiva sobre o débito, e ocorrendo 
a falência de um dos devedores, ao credor assistirá o direito de 
cobrar a dívida dos demais, ainda que solventes.  
a) Somente a afirmativa III é correta. 
b) Todas as afirmativas são corretas. 
c) Nenhuma das afirmativas está correta. 
d) As alternativas I e II são corretas.  
 
19.  A respeito das disposições previstas no Código Civil (Dos 
Direitos das Obrigações), analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta: 
I – As obrigações anuláveis são passíveis de novação. 
II – A confusão somente se verifica a respeito de toda a dívida e 
não de somente parte dela. 
III – A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação 
pode se referir somente à mora. 
a) Somente a alternativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa III está correta. 
c) As alternativas I e II estão corretas. 
d) As afirmativas II e III estão corretas.  
 
20.  Reza o art. 467 do Código Civil que no momento da 
conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a 
faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e 
assumir as obrigações dele decorrentes. Essa indicação, 
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contudo, deve ser comunicada à outra parte, salvo estipulação 
diversa, dentro do prazo de: 
a) Cinco dias da conclusão do contrato. 
b) Dez dias da conclusão do contrato. 
c) Quarenta e oito horas da conclusão do contrato. 
d) Três dias da conclusão do contrato. 
 
21.  Nos termos do Código Civil, é possível no contrato de 
compra e venda de imóvel a estipulação de cláusula de 
retrovenda. Tal cláusula deve observar o prazo decadencial 
máximo de: 
a) Cinco anos. 
b) Dois anos. 
c) Quatro anos. 
d) Três anos. 
 
22. Reza o art. 516 do Código Civil que inexistindo prazo 
estipulado, o direito de preempção caducará, se a coisa for 
imóvel, não se exercendo: 
a) Nos três dias subseqüentes à data em que o comprador tiver 

notificado o devedor. 
b) Nos trinta dias subseqüentes à data em que o comprador tiver 

notificado o devedor. 
c) Nos dez dias subseqüentes à data em que o comprador tiver 

notificado o devedor. 
d) Nos sessenta dias subseqüentes à data em que o comprador 

tiver notificado o devedor. 
 
23. O § 4º, do art. 1.228 do Código Civil, traz hipótese em que o 
proprietário pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado 
consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por 
mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas 
nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras 
e serviços considerados pelo juiz de interesse social e 
econômico relevante. Tal situação, resolvida mediante justa 
indenização ao proprietário, é caracterizadora de: 
a) Usucapião ordinária. 
b) Usucapião extraordinária. 
c) Alienação compulsória. 
d) Usucapião pro moradia. 
 
24. O art. 20, do Código de Processo Civil, determina que a 
sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas 
que antecipou, assim como o juiz, ao decidir qualquer incidente 
ou recurso, condenará nas despesas o vencido. Além das custas 
dos atos do processo, as despesas abrangem, exceto: 
a) Honorários de advogado, pagos para cumprimento de 

precatória. 
b) Indenização de viagem. 
c) Diária de testemunhas. 
d) Remuneração de assistente técnico. 
 
25. Analise as afirmativas sobre disposições do Código de 
Processo Civil e assinale a alternativa correta. 
I – A alienação da coisa ou do direito litigioso, a título particular, 
por ato entre vivos, altera a legitimidade das partes. 
II – O pedido de limitação do número de litigantes no caso de 
litisconsórcio facultativo, quando comprometer a rápida solução 
do litígio suspende o prazo para resposta até a intimação da 
decisão. 
III – A assistência obsta a que a parte principal reconheça a 
procedência do pedido, desista da ação ou transija sobre direitos 
controvertidos. 
a) As afirmativas I e II são verdadeiras. 
b) Todas as afirmativas são falsas. 
c) As alternativas II e III são verdadeiras. 
d) As alternativas I e III são verdadeiras. 
 
26. Conforme os preceitos do Direito Processual Civil, a definição 
da competência se estabelece levando-se em consideração: 
a) A procedência da demanda. 
b) Os termos da demanda, à vista da petição inicial. 
c) A legitimidade das partes. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
27. Quando já fixada a competência para o julgamento de 
determinada lide, posteriormente se verifica a outorga de 
procuração por uma das partes a advogado que é parente até 2º 
grau do juiz, acarretará: 
a) Impedimento do juiz. 
b) Suspeição do juiz. 
c) Mera irregularidade, que não tem o condão de eivar de vício o 

processo. 
d) Impedimento do advogado parente do juiz, devendo o mesmo 

ser excluído do processo. 
 
28. Determinado perito, dolosamente, prestou informações 
inverídicas em um processo de desapropriação intentado pela 
Prefeitura Municipal. Afora a responsabilização criminal e outras 
que a lei determinar, a ele se aplica a penalidade de inabilitação 
para funcionar em outras perícias pelo prazo de: 
a) Cinco anos. 
b) Três anos. 
c) Dois anos. 
d) Um ano. 
 
29. Nos termos do Código de Processo Civil, constatando o 
Oficial de Justiça que o réu é demente, lavrará certidão 
descrevendo minuciosamente a ocorrência. Neste caso, o juiz 
nomeará um médico a fim de examinar o citando, cujo laudo 
deverá ser apresentado em: 
a) Dez dias. 
b) Cinco dias. 
c) Quinze dias. 
d) Três dias. 
 
30. De acordo com o Código de Processo Civil, nas causas em 
andamento que exigem a intervenção do Ministério Público e 
este não foi intimado a acompanhar o feito, o juiz determinará a 
anulação do processo: 
a) A partir do momento em que o órgão deveria ter sido intimado. 
b) Desde o seu início. 
c) A partir da citação do réu. 
d) A partir do despacho saneador. 
 
31. No Brasil, a constitucionalização do voto secreto e do voto 
feminino deu-se através da Constituição de: 
a) 1934. 
b) 1891. 
c) 1937. 
d) 1946. 
 
32. Uma determinada Constituição brasileira trouxe previsão 
expressa de “estado de emergência” por muitos anos, 
suspendendo direitos e garantias individuais. Tal situação deu-se 
na Constituição de: 
a) 1.824. 
b) 1.967. 
c) 1.937. 
d) 1.946. 
 
33. A expressão “hiato constitucional” deve ser entendida como 
sinônimo de: 
a) Norma constitucional de eficácia contida. 
b) Norma constitucional de eficácia limitada. 
c) Lacuna em determinado dispositivo constitucional. 
d) Revolução, verificado quando há um choque entre o conteúdo 

da Constituição política e a realidade social. 
 
34. A Constituição de 1937 permitia ao Poder Legislativo rever 
decisão do STF que havia declarado inconstitucionalidade de lei. 
Esse foi um exemplo de retroatividade da norma constitucional 
denominada: 
a) Retroatividade média. 
b) Retroatividade restitutória. 
c) Retroatividade temperada. 
d) retroatividade mínima. 
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35. O repúdio ao terrorismo trata-se de: 
a) Citação expressa no Preâmbulo da Constituição Federal de 

1.988. 
b) Fundamento da República, expresso no art. 1º da Constituição 

de 1.988. 
c) Um objetivo fundamental da República, expresso no art. 3º da 

Constituição de 1.988. 
d) Um dos princípios da República, expresso no art. 4°, da 

Constituição de 1.988. 
 
36. A competência para processar e julgar mandado de 
segurança impetrado contra CPI constituída pela Câmara dos 
Deputados é: 
a) Do STJ. 
b) Do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 
c) Do TRF da 1ª Região. 
d) STF. 
 
37. Encerrada a CPI instalada no Senado Federal, este 
encaminhará seu relatório e a resolução que o aprovar à 
autoridade administrativa ou judicial com poder de decisão e de 
tomar as medidas cabíveis, para a prática de atos de sua 
competência. Referida autoridade deverá informar o Senado 
sobre as providências adotadas, ou justificar a omissão dentro do 
prazo de: 
a) Trinta dias. 
b) Sessenta dias. 
c) Noventa dias. 
d) Quinze dias. 
 
38. Ocorrendo a instauração de processo ou procedimento em 
decorrência das conclusões verificadas por CPI instaurada pela 
Câmara dos Deputados, a autoridade que os presidir deverá 
comunicar à Casa, a fase em que se encontram, até sua 
conclusão: 
a) Semestralmente. 
b) Bimestralmente. 
c) Trimestralmente. 
d) Mensalmente. 
 
39. Determinada CPI foi instaurada pela Câmara dos Deputados, 
para apurar suposto esquema de compra de votos de 
parlamentares, por empresa que tinha interesse na aprovação de 
determinado Projeto de Lei Complementar. O prazo de duração 
de tal CPI será de: 
a) Noventa dias, prorrogáveis por mais trinta dias. 
b) Cento e oitenta dias, prorrogáveis por igual período. 
c) Um ano, no total. 
d) Cento e vinte dias, prorrogável por até metade desse prazo. 
 
40.  Emenda em Projeto de Lei que tramita na Câmara dos 
Deputados, resultante da fusão de outras emendas ou destas 
com o texto, por transação tendente à aproximação dos 
respectivos objetos é denominada: 
a) Modificativa. 
b) Aglutinativa. 
c) Supressiva. 
d) Substitutiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 




