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1. De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 
8.429/92), assinale a alternativa incorreta: 
a) Qualquer pessoa poderá representar à autoridade 

administrativa competente para que seja instaurada 
investigação destinada a apurar a prática de ato de 
improbidade. 

b) O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, 
atuará obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de 
nulidade. 

c) A declaração de bens será semestralmente atualizada e na 
data em que o agente público deixar o exercício do mandato, 
cargo, emprego ou função. 

d) Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de 
instrumento. 

 

2. De acordo com a Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85) 
assinale a alternativa correta: 
a) A defensoria pública não tem legitimidade para propor a ação 

principal e a ação cautelar. 
b) O Ministério Público, se não intervier no processo como 

parte, atuará facultativamente como fiscal da lei. 
c) O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para 

evitar dano irreparável à parte. 
d) Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem 

justificação prévia, em decisão sujeita a embargos. 
 

3. De acordo com a Lei 101/2000, assinale a alternativa correta, 
completando a lacuna: 
É _____________ de pleno direito o ato que provoque aumento 
da despesa com pessoal e não atenda o limite legal de 
comprometimento aplicado às despesas com pessoal _________. 
a) Anulável, ativo. 
b) Nulo, inativo. 
c) Revogado, ativo. 
d) Sancionado, inativo. 

 

4. De acordo com a Lei de Execuções Fiscais nº 6.830/80, assinale a 
alternativa correta: 

I. A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na 
Defensoria Pública. 

II. A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de 
certeza e liquidez. 

III. O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa poderão 
ser preparados e numerados por processo manual, 
mecânico ou eletrônico. 

IV. A produção de provas pela Fazenda Pública depende de 
requerimento na petição inicial. 

a) Apenas I e II são corretas. 
b) Apenas II e III são corretas. 
c) Apenas II e IV são corretas. 
d) Apenas III e IV são corretas. 

 

5. De acordo com a Lei de Execuções Fiscais nº 6.830/80, complete 
as lacunas: 
Até a decisão de __________ instância, a Certidão de Dívida 
Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao 
executado a devolução do prazo para ____________. 
a) Segunda, impugnação. 
b) Primeira, agravo de instrumento. 
c) Segunda, agravo retido. 
d) Primeira, embargos. 

 
 
 
 

6. De acordo com a Lei de Licitações nº 8.666/93, assinale a 
alternativa correta: 

I. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao 
público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao 
conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. 

II. O procedimento licitatório previsto na lei de licitações 
caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em 
qualquer esfera da Administração Pública. 

III. Execução indireta é aquela que é feita pelos órgãos e 
entidades da administração, pelos próprios meios. 

IV. Empreitada por preço unitário é quando se contrata a 
execução da obra ou do serviço por preço certo e total. 

a) Apenas I e II são corretas. 
b) Apenas I e III são corretas. 
c) Apenas I e IV são corretas. 
d) Somente I é correta. 

 

7. De acordo com a Lei de Licitações nº 8.666/93, caso o Brasil venha 
a sofrer uma guerra, a licitação será: 
a) Facultativa nos primeiros cento e oitenta dias. 
b) Obrigatória. 
c) Indispensável para obras e serviços de engenharia. 
d) Dispensável. 

 

8. Complete a lacuna: 
A jurisdição __________________ é a atividade inerente ao 
Poder Judiciário, com o Estado-Juiz atuando substitutivamente às 
partes na solução dos conflitos mediante prolação de sentença 
de mérito. 
a) Voluntária. 
b) Contenciosa. 
c) Plena. 
d) Estatal. 

 

9. De acordo com o inciso I do artigo 269 do Código de Processo Civil, 
haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o 
pedido do autor. Diante desta informação, assinale a alternativa 
correta: 

I. Trata-se de pedido imediato. 
II. Trata-se de pedido mediato. 

III. O pedido imediato está ligado ao mérito da demanda. 
a) Apenas I é correta. 
b) Apenas II é correta. 
c) Apenas III é correta. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

10. De acordo com o Código de Processo Civil, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) As ações relativas aos imóveis situados no Brasil são de 

competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. 
b) A ação em que o incapaz for réu se processará no foro do 

domicílio de seu representante. 
c)  A incompetência relativa deve ser declarada de ofício e pode 

ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 
independentemente de exceção. 

d) Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando Ihes for 
comum o objeto ou a causa de pedir. 
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11. Assinale a alternativa correta sobre o processo cautelar: 
I. O réu será citado, qualquer que seja o procedimento 

cautelar, para, no prazo de quinze dias, contestar o pedido, 
indicando as provas que pretende produzir. 

II. O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no 
curso do processo principal e deste é sempre dependente. 

III. Cessa a eficácia da medida cautelar se não for executada 
dentro de dez dias. 

IV. Quando o juiz acolher a alegação de prescrição ou 
decadência do direito do Autor, a sentença proferida na 
cautelar faz coisa julgada material. 

a) Apenas I e II são corretas. 
b) Apenas I e III são corretas. 
c) Apenas II e III são corretas. 
d) Apenas II e IV são corretas. 

 

12. De acordo com o Código de Processo Civil, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) Será inepta a inicial que deduz pedido juridicamente 

impossível. 
b) Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado 

ao juiz, no prazo de cinco dias, reformar sua decisão. 
c) É permitida a cumulação, num único processo, contra o 

mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja 
conexão. 

d) É lícito formular mais de um pedido em ordem sucessiva, a 
fim de que o juiz conheça do posterior, em não podendo 
acolher o anterior. 

 

13. Assinale a alternativa correta de acordo com o Código de Processo 
Civil: 

I. A apelação será recebida somente no efeito suspensivo 
quando interposta de sentença que decidir o processo 
cautelar. 

II. A apelação será recebida somente no efeito devolutivo 
quando interposta de sentença que condenar à prestação de 
alimentos. 

III. A apelação será recebida somente no efeito devolutivo 
quando interposta de sentença que homologar a divisão ou 
demarcação. 

 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Apenas II e III estão corretas. 

 

14. Assinale a alternativa correta sobre os Embargos de Declaração: 
I. Os embargos de declaração suspendem o prazo para 

interposição do recurso de apelação e a agravo de 
instrumento. 

II. Os embargos de declaração de cunho protelatório geram 
imposição de multa não excedente a um por cento sobre o 
valor da causa. 

III. Os embargos de declaração visam a reforma ou invalidade 
do acórdão. 

IV. Os embargos de declaração visam o suprimento de eventual 
omissão, obscuridade ou contradição da sentença ou 
acórdão. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Apenas II e IV estão corretas. 

 
 
 

15. De acordo com o Código Civil assinale a alternativa correta sobre 
os bens públicos: 

I. Os rios são bens públicos de uso comum do povo. 
II. Os bens públicos dominicais não podem ser alienados. 

III. As estradas e praças são bens públicos de uso especial. 
IV. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas I e IV estão corretas. 
d) Apenas IV está correta. 

 

16. De acordo com o Código Civil, assinale a alternativa incorreta: 
a) O possuidor de boa-fé responde pela perda ou deterioração 

da coisa, a que não der causa. 
b)  É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. 
c) A posse pode ser adquirida pela própria pessoa que a 

pretende ou por seu representante. 
d) As benfeitorias compensam-se com os danos, e só obrigam 

ao ressarcimento se ao tempo da evicção ainda existirem. 
 

17. De acordo com o Código Civil, assinale a alternativa correta: 
a) Os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo, são 

absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da 
vida civil. 

b) A menoridade cessa aos dezesseis anos completos, quando a 
pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. 

c) Com a colação de grau em curso de ensino superior, cessará, 
para os menores, a incapacidade. 

d) Sentença declaratória de ausência e de morte presumida, 
será averbada em registro público. 

 

18. De acordo com a Constituição Federal, complete as lacunas: 
A revisão constitucional será realizada após ____ anos, contados 
da __________ da Constituição, pelo voto da maioria absoluta 
dos membros do Congresso Nacional, em sessão _____________. 
a) Cinco, promulgação, unicameral. 
b) Dez, publicação, bicameral. 
c) Cinco, vacância, unicameral. 
d) Trinta, prolação, bicameral. 

 

19. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa 
correta sobre os direitos políticos. 
a) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça 

Eleitoral no prazo de trinta dias contados da diplomação, 
instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, 
corrupção ou fraude. 

b) Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, 
durante o período do serviço militar obrigatório, os 
conscritos. 

c) A idade mínima para se eleger a vereador é de vinte e um 
anos. 

d) São inelegíveis os inalistáveis e os pródigos. 
 

20. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa 
incorreta sobre as finanças públicas: 
a) Lei complementar disporá sobre finanças públicas. 
b) A competência da União para emitir moeda será exercida 

exclusivamente pelo banco central. 
c) O Poder Executivo publicará, até quarenta e cinco dias após o 

encerramento de cada bimestre, relatório resumido da 
execução orçamentária. 

d) O banco central poderá comprar e vender títulos de emissão 
do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de 
moeda ou a taxa de juros. 
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21. De acordo coma Constituição Federal, assinale a alternativa 
correta sobre o Estado de Defesa: 
a) O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 

trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual 
período, se persistirem as razões que justificaram a sua 
decretação. 

b) O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 
sessenta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual 
período, se persistirem as razões que justificaram a sua 
decretação. 

c) O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 
quarenta e cinco dias, podendo ser prorrogado até duas 
vezes, por igual período, se persistirem as razões que 
justificaram a sua decretação. 

d) O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 
noventa dias, podendo ser prorrogado até duas vezes, por 
igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua 
decretação. 

 

22. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa 
correta: 
a) Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem 

adotadas na organização, no preparo e no emprego das 
Forças Armadas. 

b) Caberá "habeas-corpus" em relação a punições disciplinares 
militares. 

c) O militar, enquanto em serviço ativo, pode sindicalizar-se, 
mas não pode estar filiado a partidos políticos. 

d) Ao militar é autorizada a realização de greve. 
 

23. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa 
incorreta sobre o Congresso Nacional: 
a) Cada Território elegerá quatro Deputados, 
b) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, 

com mandato de oito anos. 
c) A representação de cada Estado e do Distrito Federal será 

renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por 
um e dois terços. 

d) Cada Senador será eleito com três suplentes. 
 

24. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa 
correta: 
a) Lei ordinária disporá sobre a elaboração, redação, alteração e 

consolidação das leis. 
b) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 

dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara dos 
Deputados ou do Senado Federal. 

c) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de 
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de 
sítio. 

d) As medidas provisórias terão sua votação iniciada no Senado 
Federal. 

 

25. De acordo com o Código de Processo Civil, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) A insuficiência no valor do preparo implicará deserção, se o 

recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de 
quarenta e oito horas. 

b) Os recursos interpostos pelo Ministério Público são 
dispensados de preparo. 

c) O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do 
recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. 

d) A sentença pode ser impugnada no todo ou em parte. 
 
 

26. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa 
correta: 

I. Poder Legislativo é exercido pelo Presidente da República, 
auxiliado pelos Ministros de Estado. 

II. O Presidente da República, na vigência de seu mandato, 
pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de 
suas funções. 

III. Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas 
infrações comuns, o Presidente da República não estará 
sujeito a prisão. 

a) Apenas I é correta. 
b) Apenas II é correta. 
c) Apenas III é correta. 
d) Todas as alternativas são corretas. 

 

27. De acordo com a Constituição Federal, complete as lacunas: 
O ____________________ compõe-se de _________ Ministros, 
escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos 
de sessenta e _______________ de idade, de notável saber 
jurídico e reputação ilibada. 
a) STJ, dez, sessenta. 
b) STF, onze, sessenta e cinco. 
c) TST, dez, sessenta. 
d) TRF, onze, sessenta e cinco. 

 

28. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa 
correta sobre a competência privativa da União de legislar sobre: 

I. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. 
II. Sistemas de consórcios e sorteios. 

III. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à 
ciência. 

IV. Preservar as florestas, a fauna e a flora. 
a) Apenas I e II são corretas. 
b) Apenas I e III são corretas. 
c) Apenas I e IV são corretas. 
d) Apenas III e IV são corretas. 

 

29. Assinale a alternativa correta, de acordo com a Constituição 
Federal e a introdução trazida pela emenda constitucional nº 45: 
a) A distribuição de processos será mediata, em todos os graus 

de jurisdição. 
b) O acesso aos tribunais de segundo e terceiro grau far-se-á 

por antigüidade e merecimento, alternadamente, apurados 
na única entrância. 

c) O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm 
jurisdição em todo o território nacional. 

d) O Conselho Nacional de Justiça é órgão do poder legislativo. 
 

30. De acordo com o Código de Processo Civil, assinale a alternativa 
correta: 
a) Os recursos extraordinário e especial serão recebidos em 

ambos os efeitos. 
b) O recorrente deverá demonstrar, no mérito do recurso, para 

apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a 
existência da repercussão geral. 

c) Se a Turma decidir pela existência da repercussão geral por, 
no mínimo, quatro votos, ficará dispensada a remessa do 
recurso ao Plenário.  

d)  Concluído o julgamento do recurso extraordinário, serão os 
autos remetidos ao Supremo Tribunal Federal, para 
apreciação do recurso especial, se este não estiver 
prejudicado.  
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Leia atentamente o texto abaixo e responda as questões de 31 a 37. 
 

A pessoa do ano 
Contardo Caligaris 
 
 
Tradicionalmente, no fim de dezembro, a revista "Time" elege a 
"pessoa do ano" e lhe dedica sua capa. Nem sempre se trata de uma 
figura admirável. O critério da escolha é a influência, o peso - para o 
bem ou para o mal. Prova disso: em 1938, a pessoa do ano foi Adolf 
Hitler, e Stálin ganhou o título em 1939 por causa dos possíveis efeitos 
catastróficos do pacto germano-soviético de não agressão 
(certamente pouco apreciado pela "Time" e por seus leitores). Stálin 
foi pessoa do ano novamente (desta vez, por razões lisonjeiras) em 
1942, pela vitória de Stalingrado, que mudou o curso da Segunda 
Guerra (1939-45). 
Como já sabíamos antes que a "Time" desta semana fosse publicada, 
a pessoa do ano de 2011 é "The Protester" - o protestador, no sentido 
de manifestante que contesta e protesta. 
A "Time" reconhece que há diferenças consideráveis entre as três 
categorias principais de protestadores do ano, ou seja, entre 1) os 
insurrectos da Primavera Árabe, que pediram (e muitos deles ainda 
pedem) uma mudança de regime; 2) os indignados europeus, 
desempregados e/ou ameaçados pela crise de seus Estados 
assistenciais e 3) os revoltados norte-americanos do movimento 
"Ocupe Wall Street", descontentes com a desigualdade e com o poder 
do capital financeiro (um pouco no espírito da revolta de Seattle em 
1999).  
Mas a revista julga que os traços comuns a esses grupos são mais 
importantes que suas diferenças: nos três casos, a massa dos 
protestadores é composta de jovens, instruídos, de classe média, que 
não se identificam com partidos políticos oficiais e acreditam "que o 
sistema político e a economia de seu país tenham se tornado 
disfuncionais e corruptos - democracias de fachada, manipuladas 
para favorecer a ricos e poderosos". 
Há outra diferença aparente entre os grupos: como nota Kurt 
Andersen, os manifestantes europeus e de Wall Street se queixam da 
falta de democracia nos seus regimes, enquanto muitos combatentes 
da Primavera Árabe apontariam esses regimes como modelos 
desejáveis de funcionamento democrático. 
Contradição? Nem tanto. A democracia é um sistema que sobrevive à 
condição de que nunca paremos de lutar, ou seja, ela é sempre 
perfectível e se perde se a consideramos perfeita e deixamos de lutar 
por ela - para estabelecê-la (como os árabes) ou para aprimorá-la 
(como europeus e americanos), tanto faz. 
Além disso, a "Time" não escolheu um grupo: a pessoa do ano é um 
indivíduo, "o" protestador. Algo análogo tinha acontecido em 1956, 
quando os tanques da União Soviética esmagaram a resistência 
popular húngara. A revista elegera pessoa do ano o "Hungarian 
Freedom Fighter", o lutador húngaro pela liberdade. Nesse caso 
também, não fora honrado um grupo, mas "o" lutador, um indivíduo-
anônimo, mas um indivíduo mesmo assim, como o "protester" de 
2011. 
Isso não acontece apenas porque "a pessoa do ano" teria que ser 
necessariamente singular (uma pessoa, justamente). Há outra razão: 
a revista escolheu "o" indivíduo que manifesta porque (como 
escreveu Rick Stengel na apresentação), independentemente da razão 
pela qual ele protesta, pelo simples fato de protestar, essa figura 
"literalmente encarna a ideia de que a ação individual pode acarretar 
mudanças coletivas e colossais". 
Em suma, alguns dirão que a escolha do protestador como pessoa do 
ano de 2011 não foi certa, porque, por exemplo, o foco dos protestos 
é vago e seus efeitos futuros ainda incertos - eles perguntarão: "Não 
será cedo para dizer se esses protestos transformaram alguma coisa 
para melhor?". 

Mas a "Time" enxergou outra coisa: a atitude do indivíduo que 
protesta é a matriz de qualquer democracia. A coragem do 
manifestante, mesmo que, às vezes, a gente o julgue inoportuno, 
mesmo que discordemos de suas razões, de seus pedidos e dos meios 
pelos quais ele se expressa, não deixa de ser a grande garantia da 
democracia. 
Sempre me esforço para me lembrar disso quando sou aprisionado no 
meu carro por uma manifestação que paralisa o trânsito da cidade: o 
protestador acredita na possibilidade de seu ato mudar o mundo, e é 
graças a essa fé que a democracia se afirma e insiste - para todos nós. 
Enfim, ao ler as retrospectivas, 2011 parece ter sido um ano de 
alegrias, dores e incertezas, um ano intenso. Espero que o próximo 
seja, para todos nós, tão interessante quanto este, se não mais. 
 
[Fonte: Jornal Folha de São Paulo, de 29-12-11] 
 

31. Qual é a relação do texto com sua data de publicação? 
a) A época do Natal sensibiliza as pessoas. 
b) O autor deve sempre mencionar o que publica uma revista 

tão conceituada quanto o jornal que publicou seu texto. 
c) Pensa-se em retrospectivas, no mês de dezembro. 
d) O aniversário da Segunda Grande Guerra, em 2011. 

 

32. A escolha da revista que foi não de uma pessoa do ano, mas de 
um grupo de pessoas: 
a) É absolutamente inédita. 
b) Já ocorreu antes. 
c) Foi pensada, mas não posta em prática. 
d) Foi feita, mas a publicação foi censurada. 

 

33. A pessoa escolhida pela Time, todo ano: 
a) Sempre foi uma pessoa que contribuiu para o bem da 

humanidade. 
b) Sempre foi alguém que não contribuiu para o bem da 

humanidade. 
c) Nunca foi uma pessoa que não tenha contribuído para o bem 

da humanidade. 
d) Nem sempre foi uma pessoa que contribuiu para o bem da 

humanidade. 
 

34. O autor escreveu este texto, afinal, para: 
a) Enaltecer a democracia. 
b) Criticar a atitude da revista americana. 
c) Informar sobre a ocupação de Wall Street. 
d) Conclamar os brasileiros ao protesto, na Avenida Paulista. 

 

35. Os grupos de protestadores, mencionados no texto: 
a) Possuem mais diferenças do que pontos em comum. 
b) Possuem diferenças, mas importantes pontos comuns. 
c) Possuem mais semelhanças do que diferenças. 
d) Possuem semelhanças e diferenças em igual medida. 

 

36. O autor fala de sua experiência pessoal, em momentos de 
protestos. Assinale a alternativa que não condiz com as suas 
declarações. 
a) Os protestos jamais deveriam parar o trânsito. 
b) Ele, como muitos, fica preso no trânsito, quando há 

protestos. 
c) Protestos podem atrapalhar a agenda de quem está nas ruas, 

naquele momento. 
d) O protestador é um idealista. 
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37. Assinale a alternativa que contém o perfil dos protestadores, pelo 
mundo, segundo o texto: 
a) De pouca instrução, classe baixa, jovem. 
b) De muita instrução, classe rica, jovem. 
c) De muita instrução, classe média, jovem. 
d) De pouca instrução, classe média, jovem. 
 

38. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de 
acordo com a norma culta da língua: 
a) Enxofre – jaboticaba – gazes – baronesa. 
b) Compressão – úmido – querozene – improviso. 
c) Palidez – frisar – tóxico – enchuto. 
d) Majestoso – marquesa – extravasar – pêsames. 

 

39. Analise as assertivas abaixo acerca da concordância verbal dos 
termos: 

I. Metade dos participantes não sabia resolver esta questão. 
II. Minas Gerais é famosa pelo queijo e pela simpatia do povo. 

III. Haviam já três semanas que ele não conversa comigo. 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas I está correta. 
d) Apenas II está correta. 

 

40. Indique a alternativa incorreta acerca da regência dos termos: 
a) Aquela apresentação agradou ao público adolescente. 
b) Todas as manhãs ela ajudava a avó a estender as roupas no 

varal. 
c) A desorganização do arquivo implica sérias consequências. 
d) Pedro namorava com sua prima de primeiro grau. 

 

41. O acento indicador de crase não deveria ser empregado na 
alternativa: 
a) Aquelas mulheres vulgares foram entrando, uma à uma. 
b) Fomos à praia com meus tios e primos. 
c) Atribuiu à sorte a conquista da medalha. 
d) É sabido que às vezes ele sai com a secretaria. 

 

42. Longa, de produção franco-belga, levou cinco estatuetas no Oscar 
2012, dentre elas de melhor filme, ator e diretor: 
a) “A Invenção de Hugo Cabret”. 
b) “O Artista”. 
c) “Meia-noite em Paris”. 
d) “Os Descendentes”. 

 

43. Capital localizada na Região Centro-Sul do Brasil: 
a) Palmas. 
b) Curitiba. 
c) Campo Grande. 
d) Florianópolis. 
 

44. Qual o valor de a para que as retas              e 
              sejam paralelas? 
a) 6. 
b) 12. 
c) 9. 
d) 3. 

 

45. Quais são as outras raízes da equação algébrica                                  
             sabendo que -2 é uma das raízes? 
a) {-1; 3}. 
b) {-1; 2}. 
c) {-3; 1}. 
d) {-2; 1}. 

46. Quanto foi o montante recebido da aplicação a juros simples de 
R$ 23.000,00 à taxa de 1,5% ao mês por 2 anos? 
a) R$ 28.750,00. 
b) R$ 31.280,00. 
c) R$ 30.690,00. 
d) R$ 29.900,00. 

 

47. À velocidade de 360 km/h um avião demora 1 h e 30 min para 
fazer certo percurso. Quanto tempo fará o mesmo percurso se a 
velocidade for aumentada em 40 km/h? 
a) 1 h e 12 min. 
b) 1 h e 4 min. 
c) 1 h e 21 min. 
d) 1 h e 40 min. 

 

48. A soja apresenta em sua composição 40% de proteínas. Quantos 
gramas de proteínas fornecem 300 g de soja? 
a) 12.000 g. 
b) 1.200 g. 
c) 120 g. 
d)  12 g. 

 

49. O dono de uma empresa quer premiar seus 3 melhores 
funcionários André, Bruno e Carlos com R$ 60.000,00 que deverá 
ser repartido em partes diretamente proporcionais às suas idades. 
Sabendo que André tem 24 anos, Bruno 30 e Carlos 36, qual a 
quantia que receberá André e Carlos juntos? 
a) R$ 44.000,00. 
b) R$ 28.000,00. 
c) R$ 36.000,00. 
d) R$ 40.000,00. 

 

50. De um ponto exterior a uma circunferência traçam-se dois 
segmentos de secantes cujas medidas são 18 cm e 27 cm. Se a 
parte externa do menor segmento mede 12 cm, quanto mede a 
parte interna do maior segmento? 
a) 16 cm. 
b) 38 cm. 
c) 27 cm. 
d) 19 cm. 

 
 

 
 

 
 




