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 Prova I – Língua Portuguesa 

 15 questões 
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Sou noturno. Gosto de escrever até de madrugada. Entro na internet em horários variados. Há 
gente que, seja qual for o horário em que apareço, permanece on-line. Em todas as redes sociais ao 
mesmo tempo! Recentemente conversei pelo Facebook com um rapaz de Belo Horizonte, de 25 anos. 
Não consegue arrumar emprego nem amigos. Confessou: “Só falo da minha intimidade quando abro a 
webcam”. Um diretor de uma multinacional, divorciado e sociável, lamentou-se: 

— A maior parte dos meus antigos amigos hoje em dia só se relaciona pela internet. 
O ciberviciado entra em síndrome de abstinência se não estiver plugado. É fácil reconhecê-lo: 

em locais públicos tecla nervosamente o celular à procura de uma conexão. Assume uma expressão de 
alívio quando consegue trocar duas ou três palavras com alguém que nem sequer conhece 
pessoalmente. 

Eu mesmo já me aproximei perigosamente do cibervício. Houve uma fase em que sentava 
para escrever e passava horas trocando e-mails, no Twitter, MSN, Facebook. Reconheço um saldo 
positivo: são inúmeras as pessoas com quem estabeleci uma sólida amizade. Com um toque 
gastronômico, admito. Uma amiga mineira, outra paraense, senhoras do interior de São Paulo, todas 
habituaram-se a me enviar vidros de compota, bombons de cupuaçu e uma infinidade de delícias. 
Como conheceria damas tão dedicadas a me engordar sem o Twitter? Na época, porém, minha 
produção literária diminuiu fragorosamente. Ainda adoro as redes sociais, mas me contenho. Boa 
parte dos autores sofre a tendência. A palavra escrita é nosso meio de expressão. Nas redes sociais, eu 
me torno muito mais sedutor que ao vivo, com minha estatura mediana, barriga proeminente e óculos 
de míope. Bate-papos na web, com todas as fantasias decorrentes, são uma isca para os artistas. 
Tolstói não teria escrito Guerra e paz nem Proust Em busca do tempo perdido se tivessem 
computador. Prefiro não citar nomes, mas alguns escritores famosos que conheço leem e produzem 
menos do que antes porque ficam se divertindo na web. 

Para algumas pessoas, o uso contínuo da internet tem impacto no trabalho, nas relações de 
amizade e também nas afetivas. A pesquisadora americana Kimberly Young fundou o Center for 
Online Addiction, em Bradford, na Pensilvânia, para tratar ciberviciados. Como nos EUA existem 
grupos para tudo, lá funcionam os de apoio para ciberviúvas – esposas de viciados em relações 
amorosas, pornografia ou apostas pela internet. A compulsão já é tratada em vários outros centros 
especializados dos EUA. O fenômeno é mundial. O hospital londrino Capio Nightingale também 
oferece sessões de terapia a jovens viciados no computador. Na Coreia do Sul, o tratamento procura 
estimular as relações face a face e trabalhos manuais, para criar outros interesses entre os 
ciberviciados. Desde 2008 o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo iniciou o tratamento 
de jovens com dependência tecnológica, incluindo em videogames. 

Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão. Existem pessoas que 
moram em lan houses! Explico: em Tóquio, há lan houses com espaços privativos. A pessoa chega de 
mochila. Pendura-se no computador noite e dia. Dorme algumas horas num colchonete e volta a viver 
no fantástico mundo da web. Quando sai, leva tudo o que tem na mochila. Alimenta-se, arruma 
dinheiro de algum jeito e volta a se instalar na lan house de sua preferência. 

Muitos pais se negam a acreditar nos perigos da internet porque, afinal, o adolescente está sob 
seus olhos, dando uma falsa impressão de segurança. Foi o caso de uma amiga carioca. Sua filha 
passava horas on-line. A mãe orgulhava-se do empenho da garota. “Talvez ela estude informática!”, 
dizia. Há dois meses a menina, menor de idade, fugiu de casa. Desesperada, a mãe descobriu que ela 
estava num site de relacionamento com o sugestivo apelido de Safadinha. 

São raros os pais que detectam quando o adolescente começa a usar drogas tradicionais. O 
cibervício também é enganador. Pais tendem a acreditar que mexer com computador é sinônimo de 
inteligência. Preferem o adolescente em casa que na balada. É um erro. No mínimo, os ciberviciados 
afastam-se do convívio social importante para sua formação. Há quem diga que o viver on-line é tão 
perigoso quanto consumir cocaína ou qualquer outra droga. Talvez seja exagero. Mas o cibervício 
pode afetar perigosamente a vida do dependente e destruir sua qualidade de vida. 

Walcyr Carrasco 
Época, 23 jan. 2012, p. 96. 
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01. Quanto às características linguísticas do gênero a que pertence o texto “Viciados em internet”, o que o 
distingue do editorial é: 
A) a declaração de autoria. 
B) a construção de parágrafos curtos. 
C) a explicitação de um ponto de vista. 
D) o predomínio da sequência narrativa. 
E) a utilização do discurso indireto livre.    

 
02. Assinale a opção em que se observa a mesma relação semântica de causa e consequência que se 

estabelece em “Sou noturno. Gosto de escrever até de madrugada.” (linha 01). 
A) “Como conheceria damas tão dedicadas a me engordar sem o Twitter? Na época, porém, minha 

produção literária diminuiu fragorosamente.” (linhas 16-17). 
B) “A compulsão já é tratada em vários outros centros especializados dos EUA. O fenômeno é 

mundial.” (linhas 28-29). 
C) “Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão. Existem pessoas que moram 

em lan houses!” (linhas 34-35). 
D) “A pessoa chega de mochila. Pendura-se no computador noite e dia.” (linhas 35-36). 
E) “O cibervício também é enganador. Pais tendem a acreditar que mexer com computador é sinônimo 

de inteligência.” (linhas 44-46). 
 
03. O termo destacado em “Na época, porém, minha produção literária diminuiu fragorosamente.” (linha 17) 

pode ser substituído sem alteração de sentido por: 
A) repentinamente. 
B) paulatinamente. 
C) incessantemente. 
D) imensamente. 
E) amistosamente. 

 
04. Aponte a opção em que a interpretação inferida está corretamente relacionada à(s) palavra(s) ou 

expressão(ões) do texto que a autoriza(m). 
A) O diretor está à procura de novos relacionamentos e não enfrenta dificuldade de relacionar-se com 

as pessoas – “divorciado e sociável” (linha 05).  
B) Escritores, por passarem horas a fio na internet, estão lendo e produzindo menos – “síndrome de 

abstinência” (linha 07). 
C) O toque gastronômico da amizade pela internet fez o autor engordar e tornar-se um sedutor – “saldo 

positivo” (linhas 12-13). 
D) Muitas pessoas hoje em dia só conseguem manter relacionamentos nas redes sociais –“compulsão” 

(linha 28). 
E) Nos EUA, há vários grupos de apoio que ajudam no tratamento de ciberviciados e até de ciberviúvas 

– “exagero” (linha 48). 
 
05. Assinale a alternativa em que o trecho 2 é uma exemplificação para o que é dito no trecho 1. 

A) Trecho 1: “Há gente que [...] permanece on-line. Em todas as redes sociais ao mesmo tempo!” 
(linhas 01-03).  
Trecho 2: “Recentemente conversei pelo Facebook com um rapaz de Belo Horizonte, de 25 anos” 
(linha 03). 

B) Trecho 1: “O ciberviciado entra em síndrome de abstinência se não estiver plugado.” (linha 07).  
Trecho 2: “em locais públicos tecla nervosamente o celular à procura de uma conexão.” (linha 08). 

C) Trecho 1: “são inúmeras as pessoas com quem estabeleci uma sólida amizade.” (linha 13).  
Trecho 2: “Com um toque gastronômico, admito.” (linhas 13-14). 

D) Trecho 1: “A compulsão já é tratada em vários outros centros especializados dos EUA.” (linhas 28-29).  
Trecho 2: “O hospital londrino Capio Nightingale também oferece sessões de terapia a jovens 
viciados no computador.” (linhas 29-30). 

E) Trecho 1: “O cibervício também é enganador.” (linha 45).  
Trecho 2: “No mínimo, os ciberviciados afastam-se do convívio social importante para sua 
formação.” (linhas 46-47). 
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06. A interpretação das informações do quinto parágrafo do texto (linhas 24-33) autoriza afirmar 
corretamente que: 
A) as ciberviúvas incluem mulheres cujos maridos têm relações extraconjugais reais iniciadas pela 

internet. 
B) o autor considera comum a existência de um grupo de apoio para ciberviúvas. 
C) a expressão “o fenômeno” (linha 29) refere-se ao uso compulsivo da internet. 
D) o trabalho da pesquisadora KimberlyYoung inspirou a criação mundial de centros de tratamento para 

ciberviciados. 
E) o tratamento do cibervício na Coreia do Sul parte de interesses demonstrados pelos pacientes. 

 
07. A expressão “isca” (linha 20), usada em sentido conotativo (figurado), remete, no texto, às noções de: 

A) arrependimento e originalidade. 
B) satisfação e saciedade.  
C) produtividade e lazer. 
D) sobrevivência e farsa. 
E) desejo e perigo. 

 
08. Assinale a alternativa em que o autor, para manipular o leitor, apresenta um argumento que se sustenta na 

presunção.  
A) “A maior parte dos meus antigos amigos hoje em dia só se relaciona pela internet.” (linha 06). 
B) “Tolstói não teria escrito Guerra e paz nem Proust Em busca do tempo perdido se tivessem 

computador.” (linhas 21-22). 
C) “Existem pessoas que moram em lan houses!” (linhas 34-35). 
D) “[A pessoa] Alimenta-se, arruma dinheiro de algum jeito e volta a se instalar na lan house de sua 

preferência.” (linhas 37-38). 
E) “São raros os pais que detectam quando o adolescente começa a usar drogas tradicionais.” (linha 44). 

 
09. A composição, processo pelo qual se unem dois ou mais radicais para formar uma nova palavra, explica a 

criação de “cibervício” (linha 11). Assinale a opção em que se encontra uma palavra formada pelo 
mesmo processo:  
A) “internet” (linha 01). 
B) “on-line” (linha 02).  
C) “plugado” (linha 07). 
D) “videogames” (linha 33). 
E) “lan houses” (linha 35). 

 
10. Assinale a opção em que o excerto transcrito revela omissão de complemento nominal, facilmente 

recuperado no texto. 
A) “Gosto de escrever até de madrugada.” (linha 01). 
B) “Eu mesmo já me aproximei perigosamente do cibervício.” (linha 11). 
C) “Boa parte dos autores sofre a tendência.” (linha 17-18). 
D) “A palavra escrita é nosso meio de expressão.” (linha 18). 
E) “A pessoa chega de mochila.” (linhas 35-36). 

 
11. Identifique a alternativa em que se verifica que a posição do pronome oblíquo deixou de atender o que 

diz a gramática normativa sobre colocação pronominal.   
A) “A maior parte dos meus antigos amigos hoje em dia só se relaciona pela internet.” (linha 06). 
B) “É fácil reconhecê-lo” (linha 07). 
C) “Eu mesmo já me aproximei perigosamente do cibervício.” (linha 11). 
D) “todas habituaram-se a me enviar vidros de compota” (linhas 14-15). 
E) “os ciberviciados afastam-se do convívio social importante para sua formação.” (linhas 46-47). 

 
12. Em “Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão.” (linha 34), o pronome relativo 

vem antecedido por preposição porque  
A) funciona como objeto indireto do verbo “ter”.  
B) é complemento nominal do adjetivo “sérios”. 
C) introduz uma oração substantiva que exerce a função de objeto indireto. 
D) funciona como elemento expletivo que pode ser dispensado.  
E) é regido pelo substantivo “conhecimento”, que pede complemento. 
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13. Releia o enunciado: “É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla nervosamente o celular à procura de uma 

conexão” (linhas 07-08). Assinale a alternativa cuja reescrita mantém o mesmo sentido do trecho original. 
A) É fácil reconhecê-lo nervosamente: em locais públicos tecla o celular à procura de uma conexão. 
B) É fácil reconhecê-lo: nervosamente em locais públicos tecla o celular à procura de uma conexão. 
C) É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla o celular nervosamente à procura de uma conexão. 
D) É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla o celular à procura, nervosamente, de uma conexão. 
E) É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla o celular à procura de uma conexão, nervosamente. 

 
14. Assinale a alternativa em que o acréscimo do conectivo mantém o sentido do trecho original. 

A) “Embora goste de escrever até de madrugada, entro na internet em horários variados” (linha 01). 
B) “Boa parte dos autores sofre a tendência, já que a palavra escrita é nosso meio de expressão” (linhas 

17-18). 
C) “Nas redes sociais, eu me torno muito mais sedutor que ao vivo, por causa de minha estatura 

mediana, barriga proeminente e óculos de míope” (linhas 18-20). 
D) “Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão. Portanto, existem pessoas que 

moram em lan houses!” (linhas 34-35). 
E) “Foi o caso de uma amiga carioca, à medida que sua filha passava horas on-line” (linhas 40-41). 

 
15. Os tempos verbais das formas “negam” (linha 39), “passava” (linha 41) e “fugiu” (linha 42) são usados 

para estabelecer, respectivamente, a função de: 
A) tecer comentário, descrever situação no passado e narrar fato passado. 
B) informar ação habitual, apresentar ação interrompida e argumentar sobre fato passado. 
C) trazer fato passado para o presente, narrar ação passada anterior à outra ação passada, narrar fato 

passado. 
D) proferir verdade atemporal, apresentar ação interrompida no passado, descrever situação no passado. 
E) narrar ação no presente, descrever situação no passado e argumentar sobre fato passado.  
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 Prova II - Conhecimentos sobre o Município de Beberibe  
 5 questões 

 
 
 
 
 
 
 
16. Sobre a evolução populacional de Beberibe de 1991 a 2007, é correto afirmar que o número de pessoas 

residentes no município: 
A) vem se reduzindo desde o censo de 2000. 
B) permanece estável desde o censo de 1991. 
C) diminuiu consideravelmente no ano 2000. 
D) aumentou progressivamente de 1991 a 2007. 
E) teve um aumento em 1996, mas decresceu em 2007. 
 

17. Sabendo que, em Beberibe, o setor de serviços é o que mais contribui para o PIB – Produto Interno 
Bruto, é correto afirmar que o segundo setor mais produtivo é: 

A) a saúde. 
B) a indústria. 
C) o comércio. 
D) a agropecuária. 
E) a construção civil. 

 
18. Sobre os registros civis, é correto afirmar que, em 2010, Beberibe registrou: 

A) mais separações que divórcios. 
B) mais divórcios que casamentos. 
C) mais separações que casamentos. 
D) mais casamentos que separações. 
E) mais divórcios e separações que uniões. 

 
19.  Considerando-se que, no Ceará, na frota de veículos, predomina motonetas, é correto afirmar que na 

frota de Beberibe: 
A) também há mais motonetas que outros veículos. 
B) há menos motonetas que caminhonetes.  
C) há menos motonetas que automóveis. 
D) há mais micro-ônibus que motonetas. 
E) há mais motocicletas que motonetas. 
 

20. O município de Beberibe está situado em terras das datas de sesmarias doadas: 
A) no final do século XVII. 
B) no início do século XVIII. 
C) no final do século XIX. 
D) na década de 60. 
E) no século XVI. 
 

 
 
 
 
 
 

Considerando os dados divulgados pelo IBGE na página: 
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=230220#>, responda às questões 
de 16 a 20. 
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 Prova III - Conhecimentos Específicos  
 30 questões 

 
 
 
21. São exemplos de direitos e deveres individuais e coletivos constitucionalmente previstos no Capítulo I do 

Título II da Constituição Federal, dentre outros: 
A) o direito à saúde. 
B) o direito à propriedade, a qual não precisa atender a sua função social. 
C) o direito à livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 
D) o direito inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo vedado o livre exercício dos cultos 

religiosos. 
E) o direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos 

termos da lei. 
 
22. Quanto à classificação cronológica dos direitos fundamentais, os direitos à liberdade, ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e à licença-paternidade, pertencem, respectivamente, às seguintes 
gerações/dimensões de direitos fundamentais: 
A) primeira, segunda e terceira. 
B) primeira, terceira e segunda. 
C) segunda, primeira e terceira. 
D) terceira, segunda e primeira. 
E) segunda, primeira e primeira. 

 
23. No que tange à divisão das competências legislativas efetivada pelo texto constitucional brasileiro, é de 

competência privativa da União Federal legislar sobre: 
A) orçamento. 
B) desapropriação. 
C) educação, cultura, ensino e desporto. 
D) previdência social, proteção e defesa da saúde. 
E) proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. 

 
24.  Marque a alternativa verdadeira quanto ao Poder Executivo. 

A) Poder Executivo Municipal é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. 
B) Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Presidente Supremo 

Tribunal Federal. 
C) Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria 

relativa de votos, não computados os em branco e os nulos. 
D) Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, 

serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o 
do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. 

E) A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no 
segundo domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, 
se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. 

 
25. São princípios constitucionais expressos que direcionam o funcionamento da Administração Pública 

brasileira: 
A) legalidade, inteligência, moralidade, probidade e eficiência. 
B) lealdade, impessoalidade, moralidade, probidade e eficiência. 
C) legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade e eficiência. 
D) legalidade, impessoalidade, mobilidade, publicidade e eficiência. 
E) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 

26. Constitui exemplo de ente da Administração Pública Indireta dotado de personalidade jurídica de direito 
privado: 
A) autarquia. 
B) órgão público. 
C) fundação pública. 
D) agência executiva. 
E) sociedade de economia mista. 
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27. Quanto à temática constitucional das Súmulas de caráter vinculante, é correto afirmar que: 
A) Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, somente o cancelamento de súmula poderá ser 

provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. 
B) A previsão constitucional do instituto da Súmula vinculante foi declarada inconstitucional pelo Supremo 

Tribunal Federal, razão pela qual, não há sua aplicação prática no ordenamento jurídico brasileiro. 
C) A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais 

haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave 
insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. 

D) Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a 
aplicar, caberá reclamação ao Superior Tribunal de Justiça que, julgando-a procedente, anulará o ato 
administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou 
sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 

E) O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois quintos 
dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir 
de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem 
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 

 
28. Diante das normas constitucionais e infraconstitucionais reguladoras dos procedimentos a serem 

adotados quando da realização das Licitações Públicas, marque a alternativa que indica os principais 
tipos de licitação: 
A) melhor preço; melhor técnica; e técnica e preço. 
B) concorrência; tomada de preços; convite; leilão e concurso. 
C) concorrência; tomada de preços; convite; leilão; concurso e pregão. 
D) melhor preço; melhor técnica; técnica e preço; e maior lance ou oferta. 
E) concorrência; tomada de preços; convite; leilão; concurso; consulta e pregão. 

 
29. Segundo a legislação pátria, marque a assertiva que melhor define em que consiste o denominado poder 

de polícia: 
A) Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando 

direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse 
público concernente somente à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos. 

B) Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando 
direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse 
privado concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do 
mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder 
Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 

C) Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, 
interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 
exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 

D) Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que concerne à segurança pública, 
utilizando-se dos contingentes das polícias militar e civil para manter a ordem pública. 

E) Considera-se poder de polícia atividade estatal que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou 
liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesses dos agentes econômicos 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 
exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 

 
30. Segundo o disposto na Lei de Introdução ao Código Civil, no ordenamento jurídico brasileiro, quando 

não houver norma específica que regulamente o caso jurídico, o juiz decidirá o caso utilizando: 
A) somente a analogia. 
B) somente os costumes e os princípios gerais de direito. 
C) a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. 
D) a analogia, os princípios gerais de direito e a jurisprudência. 
E) a analogia, os costumes, os princípios gerais de direito e a jurisprudência. 
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31. Marque a alternativa verdadeira quanto às normas arroladas na Lei Federal nº 8.112 de 1990, que institui 
o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime 
especial, e das fundações públicas federais: 
A) A posse ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação do ato de provimento. 
B) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
C) O concurso público terá validade de até 22 (vinte e dois) meses, podendo ser prorrogado uma única 

vez, por igual período. 
D) É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados 

da data da posse. 
E) Remoção é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro 

geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão 
central do SIPEC. 

 
32. Quanto à regulamentação das pessoas no Livro I do Código Civil, marque a alternativa correta com base 

nas normas referidas. 
A) A capacidade dos índios será regulada por legislação especial. 
B) A menoridade nunca cessa aos dezesseis anos completos. 
C) A personalidade civil da pessoa começa desde a concepção. 
D) A maioria das pessoas não é capaz de direitos e deveres na ordem civil. 
E) São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer, os que, por enfermidade ou 

deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. 
 
33. Sendo a prescrição o instituto jurídico que fulmina a pretensão de pleitear em juízo direito controvertido, 

em face do transcurso de determinado lapso temporal, assinale a alternativa que indica o prazo 
prescricional adequado para cada caso exposto: 
A) prescreve em 05(cinco) anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. 
B) prescreve em 03(três) anos a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se 

vencerem. 
C) prescreve em 01 (um) ano a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, 

árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários. 
D) prescreve em 04 (quatro) anos a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, 

correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição. 
E) prescreve em 02 (dois) anos a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, 

curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação 
dos respectivos contratos ou mandato. 

 
34. No que se refere à temática da responsabilização civil pela prática de ilícitos de natureza cível, marque 

a alternativa que se encontra em consonância com os mandamentos jurídicos insculpidos no Código 
Civil de 2002: 
A) Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco 
para os direitos de outrem. 

B) A responsabilidade civil é dependente da criminal, podendo-se questionar mais sobre a existência do fato, 
ou sobre quem seja o seu autor, mesmo quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. 

C) O dono, ou detentor, do animal não ressarcirá o dano por este causado, salvo se comprovado o dolo 
do proprietário. 

D) O incapaz não responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem 
obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 

E) Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas 
respondem somente quando verificada a existência de culpa pelos danos causados pelos produtos 
postos em circulação. 

 
35. Quanto à sentença proferida no âmbito do processo civil, assinale a opção correta segundo os 

regramentos do Código de Processo Civil: 
A) O relatório e o dispositivo são os únicos requisitos essenciais da sentença. 
B) A sentença deve ser certa, ainda quando decida relação jurídica condicional. 
C) Quando o autor tiver formulado pedido certo, é vedado ao juiz proferir sentença líquida. 
D) É permitido ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como 

condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 
E) O juiz proferirá a sentença, acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, o pedido formulado pelo 

autor. Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito, o juiz decidirá em forma prolixa. 
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36. São exemplos de recursos no âmbito do processo civil, dentre outros: 
A) recurso especial e recurso extraordinário. 
B) recurso ordinário e agravo de petição. 
C) apelação e mandado de segurança. 
D) apelação e embargos do devedor. 
E) apelação e embargos de terceiro. 

 
37. Em face da distinção existente entre coisa julgada formal e coisa julgada material, marque o item que, 

com base na legislação vigente, contém a assertiva correta quanto à temática da coisa julgada e/ou de 
suas espécies: 
A) A coisa julgada formal consiste no mesmo instituto jurídico que a preclusão. 
B) Faz coisa julgada a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo. 
C) Fazem coisa julgada os motivos, elementos importantes para determinar o alcance da parte dispositiva 

da sentença. 
D) Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais 

sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. 
E) A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, bem como beneficiando ou prejudicando 

terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no processo, em 
litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a 
terceiros. 

 
38. Com o advento das recentes alterações efetivadas pelo legislador ordinário no Código de Processo Civil, 

importantes mudanças tiveram lugar na seara da execução trabalhista, destacadamente quanto à utilização 
do cumprimento de sentença como formar de executar os títulos executivos judiciais. Neste diapasão, 
marque a alternativa correta quanto aos novos mecanismos executórios no âmbito do processo civil pátrio: 
A) Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, não deve fixar 

o prazo para o cumprimento da obrigação. 
B) Devido a ausência de lei regulamentadora, o modelo de execução através do cumprimento de sentença 

ainda não tem sido utilizado no ordenamento jurídico brasileiro. 
C) Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a 

tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o 
resultado prático equivalente ao do adimplemento. 

D) Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa de seu advogado 
(arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo 
correio, não podendo oferecer impugnação, somente embargos do devedor. 

E) Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no 
prazo de 10(dez) dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por 
cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á 
mandado de penhora e avaliação. 

 
39. Quanto à prorrogação da competência e a declaração de incompetência, assinale o item correto: 

A) Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando Ihes for comum o objeto ou a causa de pedir. 
B) A competência, em razão do valor e do território, não poderá modificar-se pela conexão ou continência. 
C) A nulidade da cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão, não pode ser declarada de ofício 

pelo juiz. 
D) Reputam-se conexas duas ou mais ações sempre que há identidade quanto às partes e à causa de pedir, 

mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras. 
E) A competência em razão da matéria e da hierarquia é inderrogável por convenção das partes; mas 

estas podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde serão 
propostas as ações oriundas de direitos e obrigações. 

 
40. No que tange às modalidades de intervenção de terceiros prevista expressamente no Código de Processo 

Civil brasileiro, marque a opção que indica as espécies deste tipo de intervenção admitidas: 
A) Denunciação da lide, somente. 
B) Assistência e oposição, somente. 
C) Denunciação da lide, assistência e oposição, somente. 
D) Assistência, denunciação da lide, oposição, nomeação à autoria e chamamento ao processo, somente. 
E) Assistência, denunciação da lide, oposição, nomeação à autoria e chamamento ao processo e exceção 

de incompetência, somente. 
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41. Quanto à extinção do processo com ou sem resolução de mérito, assinale o item que se coaduna com o 
previsto na legislação processual civilista brasileira: 
A) Haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor. 
B) Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando o réu reconhecer a procedência do pedido. 
C) Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando o juiz pronunciar a decadência ou a 

prescrição. 
D) Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando o autor renunciar ao direito sobre que se 

funda a ação. 
E) Haverá resolução de mérito quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de 

coisa julgada. 
 
42. São espécies de tributos previstos na legislação brasileira: 

A) imposto e taxa, somente. 
B) taxa e contribuição de melhoria, somente. 
C) imposto e empréstimos compulsórios, somente. 
D) contribuição social e contribuição de melhoria, somente. 
E) imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuição social e empréstimos compulsórios, somente. 

 
43. No âmbito do Direito Tributário, marque a opção que condiz com as diretrizes normativas fixadas nas 

normas jurídicas tributárias, destacadamente quanto à competência tributária: 
A) Compete à União instituir impostos sobre grandes fortunas. 
B) Compete à União instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou 

direitos. 
C) Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre propriedade predial e territorial 

urbana. 
D) Compete aos Municípios instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que 
as operações e as prestações se iniciem no exterior. 

E) Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão "inter vivos", a 
qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais 
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição. 

 
44. Quanto à temática constitucional da repartição das receitas tributárias, assinale a alternativa correta: 

A) Pertencem aos Municípios somente as receitas oriundas dos tributos de sua competência originária. 
B) Pertencem aos Municípios sessenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 

a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. 
C) Pertencem aos Municípios quarenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a 

propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados. 
D) Pertencem aos Municípios trinta e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado 

sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação. 

E) Pertencem aos Municípios o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de 
qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas 
autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. 

 
45. São requisitos essenciais para a configuração da relação de trabalho nos termos da Consolidação das Leis 

Trabalhistas: 
A) pessoalidade, subordinação, habitualidade, onerosidade e alteridade. 
B) personalidade, subordinação, eventualidade, onerosidade e honestidade. 
C) pessoalidade, insubordinação, eventualidade, gratuidade e alteridade. 
D) personalidade, subordinação, habitualidade, gratuidade e alteridade. 
E) pessoalidade, insubordinação, eventualidade, liberdade e gratuidade. 

 
46. São espécies de sociedades personificadas com responsabilidade ilimitada previstas na legislação 

referente ao Direito Empresarial pátrio, dentre outras: 
A) sociedade limitada e sociedade simples. 
B) sociedade limitada e sociedade por ações. 
C) sociedade simples e sociedade em nome coletivo. 
D) sociedade em comum e sociedade em comandita simples. 
E) sociedade por ações e sociedade em conta de participação. 
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47. Com o advento da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, profundas alterações foram efetivadas na 
competência da Justiça do Trabalho. Dessarte, assinale a opção que contém uma assertiva que se adequa 
ao novo texto normativo do art. 114 da Constituição Federal: 
A) Não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações que envolvam exercício do direito de 

greve. 
B) Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas relacionadas somente à relação de 

emprego. 
C) Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas às penalidades administrativas 

impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. 
D) Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas entre Estado estrangeiro ou organismo 

internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País. 
E) Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos 

os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios. 

 
48 Quanto aos efeitos civis oriundos do trânsito em julgado da sentença penal, marque o item que se 

apresenta compatível com a legislação infraconstitucional regente do tema, destacadamente com o 
Código de Processo Penal pátrio: 
A) Impedirá a propositura da ação civil a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não 

constitui crime. 
B) Não existem reflexos/efeitos civis da sentença penal transitada em julgado, uma vez que as esferas 

penal e civil são autônomas e independentes entre si. 
C) Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não 

tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato. 
D) Transitada em julgado a sentença condenatória, poderá promover-lhe a execução, no juízo cível, para o 

efeito da reparação do dano, somente o ofendido, pessoalmente, não cabendo aos herdeiros igual direito. 
E) Não faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de 

necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. 
 
49. O tipo penal previsto no Código Penal brasileiro no qual um funcionário público exige, para si ou para 

outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida, configura o crime de: 
A) Concussão. 
B) Peculato. 
C) Prevaricação. 
D) Corrupção ativa. 
E) Corrupção passiva. 

  
50. No que se refere à temática da falência e da recuperação judicial empresarial, marque a opção que se 

encontra em consonância com a Lei federal nº 11.101 de 2005: 
A) A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e 

documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, 
podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. 

B) Na falência, os créditos retardatários não perderão o direito a rateios eventualmente realizados. 
C) Na recuperação judicial, os titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, terão direito a voto nas deliberações da assembléia-geral de 
credores. 

D) Os credores cujos créditos forem impugnados serão intimados para contestar a impugnação, no prazo 
de 15 (quinze) dias, juntando os documentos que tiverem e indicando outras provas que reputem 
necessárias. 

E) No prazo de 15 (quinze) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, desta Lei, o 
Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz 
impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-
se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. 

 
 




