PROCESSO SELETIVO

Advogado
Data: 18/08/2013
Duração: 4 horas
Caro(a) Candidato(a), leia atentamente e siga as instruções abaixo.
01- A lista de presença deve, obrigatoriamente, ser assinada no recebimento do Cartão de Respostas e assinada novamente na
sua entrega, na presença e nos locais indicados pelo fiscal da sala.
02- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (trinta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo, e a proposta
de tema para a Prova Discursiva:
Português

Informática

Conhecimentos Específicos

Discursiva

01 a 10

11 a 20

21 a 50

Tema

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.
c) Um Caderno de Prova Discursiva.
03- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no Cartão de
Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
04- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta
na cor azul ou preta.
05- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno
do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
Exemplo:

A

B

C

D

E

06- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas
só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma
alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
07- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros,
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua marcação de
respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata,
acarretando a eliminação do candidato.
Somente decorridas 3 horas de prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.
08- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
Caderno de Questões não serão levados em conta.
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PORTUGUÊS
Texto

DICAS PARA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
Publicado 16 de Setembro 2010. Em Consumo Responsável

Conheça e pratique no seu dia a dia essas Dicas para Proteção
ao Meio Ambiente que podem ajudar a economizar energia, poupar
recursos naturais e, ao mesmo tempo, cuidar de sua saúde e da
saúde do planeta!
ELETROMÉSTICOS
1- Evite comprar eletrodomésticos que não sejam muito necessários, como facas elétricas, máquinas de fazer sucos, máquinas de
fazer café, etc.
2- Não utilize a parte de trás da geladeira para secar roupas e sapatos.
3- Compre geladeiras com o selo “greenfreeze”, sem o gás CFC,
que ataca a camada de ozônio.
4- Evite colocar alimentos quentes na geladeira, por aumentar o
consumo de energia.
5- Não coloque a geladeira perto do fogão ou de uma janela que
recebe muito Sol; ela terá de trabalhar mais para se manter fria.
6- Feche sempre bem a porta da geladeira. Aberta, há um maior consumo de energia para manter a temperatura. Não deixe a porta aberta enquanto pensa no que vai tirar dela, nem a abra e feche repetidas vezes.
7- Evite manter a temperatura interna do refrigerador inferior a 5
ou 6 graus, isso aumenta o consumo energético em cerca de 7%.
8- Prefira geladeira com descongelamento manual por gastar
menos energia.
9- Opte por lavar roupas na máquina a frio. Isso economiza de
80% a 92% de energia.
10- Só lave roupa com máquina cheia. Cada lavagem consome
150 litros de água.
11- Só use a secadora de roupas para casos extremos, de muito
frio ou muita chuva.

03. A alternativa em que ocorre a substituição de uma estrutura
verbal por uma nominal de forma inadequada é
A) poupar recursos naturais / poupança de recursos naturais
B) secar roupas e sapatos / secura de roupas e sapatos
C) manter a temperatura / manutenção da temperatura
D) gastar menos energia / gasto de menos energia
E) colocar alimentos / colocação de alimentos

04. “Evite comprar eletrodomésticos que não sejam muito necessários, como facas elétricas, máquinas de fazer sucos, máquinas
de café, etc.”; nesse caso, o emprego de ETC significa que:
A) só os eletrodomésticos citados são desnecessários
B) os demais eletrodomésticos são necessários
C) outros eletrodomésticos poderiam ser citados como pouco
necessários
D) alguns eletrodomésticos não foram citados porque não foram
lembrados
E) todos os eletrodomésticos são pouco necessários

05. As formas “evite”, “compre”, “não coloque”, “desligue” e outras
semelhantes, no imperativo, indicam:
A) ordem
B) crítica
C) convite
D) conselho
E) incentivo

06. O segmento do texto em que a preposição “para” tem valor
diferente dos demais é:
A) “...para secar roupas e sapatos (2)”
B) “...para se manter fria (5)”
C) “...para manter a temperatura (6)”
D) “...para casos extremos (11)”
E) “...para aquecimento da água (13)”

07. O comentário sobre o numeral presente na frase que mostra

14- Desligue as bocas de fogão minutos antes de a comida ficar
pronta. Elas ainda se manterão quentes por um tempo. O mesmo
pode ser feito com o ferro de passar.

uma observação errada é:
A) “manter a temperatura interna do refrigerador inferior a 5 ou 6
graus” / qualquer temperatura que não atingir 5 ou 6 graus
B) “aumentar o consumo energético em cerca de 7%” / quantidade
aproximada de 7%
C) “Isso economiza de 80% a 92% de energia” / a economia irá a
partir de 80% até 92%
D) “consome 150 litros de água” / quantidade precisa de água consumida
E) “Isso pode reduzir em 30% a energia” / a redução de energia
será sempre superior a 30%

15- O vapor de ferro aumenta o consumo de eletricidade. Por isso
passe o ferro com a roupa um pouco úmida ou use um borrifador.

08.

12- Prefira panelas de pressão. Mais rápidas, elas consomem
menos energia.
13- Procure sempre tampar as panelas, especialmente para aquecimento da água ou sopa. Isso pode reduzir em 30% a energia
necessária e o tempo de preparação.

01.

“Conheça e pratique no seu dia a dia essas Dicas para
Proteção ao Meio Ambiente”; ao dar as dicas anunciadas, o texto
utiliza as formas verbais “Conheça a pratique”, ou seja, o leitor deve
proceder da seguinte maneira:
A) estudar o assunto e divulgá-lo entre os amigos
B) praticar a defesa do meio ambiente, mesmo sem conhecimento
teórico
C) ter consciência do problema e seguir as dicas dadas
D) obedecer às dicas fornecidas e verificar seu resultado
E) ler sobre o tema e discuti-lo com outras pessoas

02. “...podem ajudar a economizar energia, poupar recursos
naturais e, ao mesmo tempo, cuidar de sua saúde e da saúde do
planeta!”; nesse caso, os objetivos das dicas atendem as três áreas
de estudos, que são:
A)
B)
C)
D)
E)

economia, ecologia e saúde
economia, climatologia e psicologia
engenharia, saúde e ecologia
psicologia, engenharia e medicina
medicina, economia e educação

Considerando a estrutura do que foi lido, pode-se afirmar
que se trata de um texto:
A) descritivo
B) narrativo
C) publicitário
D) informativo
E) instrucional

09. “Desligue as bocas de fogão minutos antes de a comida ficar
pronta. Elas ainda se manterão quentes por um tempo”; o comentário correto sobre os componentes desse segmento de texto é:
A) o elemento “de a” deveria ser substituído por “da”
B) o pronome “elas” se refere a “bocas”
C) a preposição “por” tem valor de causa
D) a locução “antes de” indica lugar
E) a expressão “por um tempo” se refere ao termo “minutos”

10. O termo de função diferente dos demais é:
A)
B)
C)
D)
E)

panela de pressão
bocas de fogão
ferro de passar
litros de água
consumo de eletricidade
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INFORMÁTICA

16. A planilha abaixo foi criada no Excel 2010 BR:

11. Quanto aos equipamentos utilizados na configuração dos
microcomputadores, as impressoras multifuncionais 3 em 1, além
da impressão propriamente dita, suportam também as seguintes
funções:
A)
B)
C)
D)
E)

remoção de vírus e digitalização de imagens
armazenamento de programas e remoção de vírus
fotocopiadora de documentos e gravação de arquivos
gravação de arquivos e armazenamento de programas
digitalização de imagens e fotocopiadora de documentos

Na planilha foram adotados os procedimentos listados a seguir:

12. Existem dispositivos de armazenamento de dados não vo-

·

láteis, que gravam as informações de forma permanente, mesmo
que após o procedimento de gravação ocorra falta da alimentação
elétrica. Dois exemplos de dispositivos desse tipo são:

·

A)
B)
C)
D)
E)

scanner e memória cache
memória cache e plotter
disco rígido e pendrive
plotter e disco rígido
pendrive e scanner

13. No sistema operacional Windows 7 BR, um atalho de teclado
é utilizado para abrir a janela do ambiente gráfico e gerenciador
de arquivos denominado Computador, conhecido por Windows
Explorer nas versões anteriores do Windows. Esse atalho equivale
a pressionar primeiramente a tecla Windows, que corresponde a

Nessas condições, a expressão inserida em B8 e o valor mostrado
em D8 são, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

D
E
I
O
W

=MÉDIA(B3:B6) e 37,5
=MÉDIA(B3:B6) e 30,5
=MÉDIA(B3:B6) e 35,0
=MED(B3:B6) e 30,5
=MED(B3:B6) e 37,5

17. Um funcionário da UEZO criou uma apresentação no software
IMPRESS do pacote BROffice.org 2.4. Ao término do trabalho,
executou os dois procedimentos descritos a seguir:
·

no teclado, e, mantendo-a pressionada, clicar em seguida
em outra tecla, que é:

Em B8, que mostra o valor 35, foi inserida uma expressão para
determinar a média aritmética entre os números contidos nas
células B3, B4, B5 e B6.
A expressão inserida em B8 foi copiada para D8.

·

Estando com o slide 4 ativo em modo de edição, acionou uma
tecla de função para exibir a apresentação.
Para finalizar, executou um atalho de teclado para salvar a
apresentação na pasta PPT no disco rígido C:.

A tecla de função e o atalho de teclado são, respectivamente:

14. No software Word do pacote MSOffice 2010 BR, um ícone
é acionado quando se deseja aplicar alinhamento justificado a um
parágrafo ou texto e outro ícone para fazer o texto parecer como
se tivesse sido marcado com um marca-texto. Esses ícones são,
respectivamente:
A)

e

B)

e

C)

e

A)
B)
C)
D)
E)

F7 e Ctrl + B
F7 e Ctrl + S
F11 e Ctrl + B
F5 e Ctrl + S
F5 e Ctrl + B

18. No browser Google Chrome, pressionar a tecla F11 tem o
seguinte significado:
A)
B)
C)
D)
E)

desbloquear pop-up
adicionar site corrente à barra de favoritos
mostrar o conteúdo da página corrente em tela inteira
configurar site corrente como página inicial
atualizar conteúdo da página corrente

19. No que diz respeito às redes sociais, o Facebook apresenta
como característica:

D)

e

E)

e

15.

No software Writer do pacote BrOffice.org 2.4, os atalhos
de teclado Ctrl + X e Ctrl + V têm, respectivamente, por objetivos:
A)
B)
C)
D)
E)

copiar e colar
recortar e colar
recortar e mesclar
recortar e desfazer
copiar e desfazer

A) oferece uma infinidade de aplicativos que satisfazem diversas
áreas do conhecimento, inclusive a educação.
B) permite a transmissão de textos no compartilhamento de informações, mas inviabiliza o envio de fotos e vídeos.
C) exclui o acesso a sites por celular, diminuindo a distância entre
a rede e o usuário, que não pode tê-la em suas mãos.
D) opera com menor velocidade na transmissão das informações
e conteúdos, o que dificulta o seu uso como distribuidor de
conhecimento.
E) funciona com base na computação em nuvem, não permitindo
ao usuário navegar em busca de diversos assuntos sem sair
da sua página na rede.
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20. No que tange à segurança de equipamentos, em redes e na

25. Nos termos do Código Tributário Nacional, a lei se aplica ao

internet, dois termos se revestem de elevada importância, caracterizados a seguir:

ato ou fato pretérito quando:
A) majorar a penalidade prevista
B) for constatado o não pagamento do tributo
C) for definitivamente julgado o ato
D) for interpretativa, exceto a multas decorrentes de infração
E) prejudicar o contribuinte ou beneficiá-lo

I- Está relacionado à realização de cópias de segurança, visando
garantir a integridade das informações.
II- Está relacionado à política de segurança das organizações,
visando inibir o acesso indesejado tanto de dentro para fora
como de fora para dentro das organizações.
Os termos I e II são conhecidos, respectivamente, como:
A)
B)
C)
D)
E)

swap e firewall
swap e phishing
backup e sniffer
backup e firewall
backup e phisshing

26. Pretendendo cobrar valores indevidamente recebidos pelos
beneficiários de aposentadorias e pensões, Instituto Nacional do
Seguro Social deve apresentar ação de:
A) execução fiscal
B) execução
C) cobrança
D) repetitória
E) cominatória
27.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Alberto formula ação de Mandado de Segurança, pleiteando
o reconhecimento de pretensão que depende da declaração de
inconstitucionalidade de lei federal que obstaculiza o deferimento
do seu requerimento. Nesse caso, a decisão de inconstitucionalidade, caso acatados os argumentos expendidos pelo impetrante,
ocorrerá em exame de:
A)
B)
C)
D)
E)

questão intercorrente
questão prejudicada
questão preliminar
questão prejudicial
questão pertinente

22. Heriberto, com dezesseis anos de idade, empolgado com os
movimentos por mudança que se disseminam pelo Brasil, pretende
participar mais ativamente do processo político nacional. No Brasil,
para que a pessoa seja eleitora, deve ser preenchido o seguinte
requisito formal:
A)
B)
C)
D)
E)

voto
alistamento
idade
capacidade
vontade

23.

Evilásio, magistrado do Distrito Federal, é nomeado para
exercer o cargo de Diretor de autarquia federal, acumulando as
duas remunerações. No regime de impedimentos, tal situação é:
A) vedada, por não ser cargo permitido a acumular
B) permitida, desde que haja autorização do Conselho Nacional
de Justiça
C) vedada, porque haveria o rompimento do teto constitucional do
subsídio
D) permitida, com anuência do Presidente do Tribunal e o da autarquia
E) vedada, vez que haveria um conflito de competência entre entes
federativos

24.

A União constata que está em crise, considerada como de
calamidade pública, o que acarreta inúmeras despesas extraordinárias. Nesse caso, mediante a edição de lei complementar, poderá,
nos termos da Constituição Federal, instituir:
A)
B)
C)
D)
E)

taxa de emergência
contribuição parafiscal
empréstimo compulsório
imposto de renda extra
pedágio urbano

Deoclécio emite uma autorização sujeita ao visto de Lara,
Gerente da repartição pública onde ambos exercem suas funções.
Esse ato é considerado:
A) simples
B) complexo
C) especial
D) geral
E) composto

28. As terras ocupadas pelos índios têm proteção especial diante da
necessidade de assegurar a continuação das suas tradições e cultura
própria, sendo responsabilidade do Estado tal atuação garantidora.
Além da ocupação, assegura-se também à população indígena:
A) a alienação
B) o usufruto
C) o usucapião
D) a propriedade
E) a concessão

29. André é diretor de agência reguladora federal, nomeado pelo
Presidente da República, para o exercício de mandato de quatro
anos. Suas convicções políticas, no entanto, são destoantes das
defendidas pelo governo federal. Nesse caso, observada a estrutura
das agências reguladoras, poderá o diretor ser:
A) exonerado a qualquer momento por ser ocupante de cargo em
comissão, dada a sua natureza
B) destituído de suas funções por não mais preencher os requisitos
políticos de ocupação do cargo
C) afastado cautelarmente do cargo por não possuir condições
mínimas de governabilidade
D) mantido no seu cargo até o término do mandato e reconduzido
caso nomeado pelo Congresso Nacional
E) preservado no seu cargo até o término do mandato, quando
poderá não ser reconduzido

30. Iniesta é servidor público concursado do Estado J e, dada a sua
rara capacidade de trabalho, assume posições de chefia na repartição
onde atua instalando moderna gerência, com resultados promissores.
Devido ao sucesso da sua administração, é convidado para realizar
especialização no exterior, onde permanece por dois anos, logrando
aprovação, com excelentes médias nas disciplinas que cursou. Retornando ao local de trabalho, empreende reorganização no serviço,
criando metas para realização e obtendo, por lei, autorização para
pagamento de bônus aos servidores que obtivessem os resultados
pretendidos. Caio, um dos servidores da sua repartição, não concorda
com as novas técnicas de administração e requer o desligamento do
serviço público. Nesse caso, ocorre a denominada:
A) dispensa
B) demissão
C) exoneração
D) extromissão
E) disponibilidade
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31.

A empresa AVG Ltda autoriza o Banco Fred S/A a realizar
pagamento à empresar BYC por força de contrato de importação
realizada. Essa espécie de contrato bancário é denomina-se:
A)
B)
C)
D)
E)

desconto bancário
depósito anômalo
mútuo empresarial
crédito documentário
vendor especial

32. Inúmeros são os títulos de crédito que circulam no mercado.
Dentre eles temos um que representa penhor sobre mercadoria.
Trata-se do:
A)
B)
C)
D)
E)

conhecimento
cheque
Warrant
depósito
certificado

33. A empresa Jabuti detém dez por cento de participação na
empresa Jacarandá. A empresa controladora da empresa Jacarandá é a empresa Tatu Bola. Nos termos das regras aplicáveis, em
relação a empresa Jabuti está-se diante da situação de empresa:
A)
B)
C)
D)
E)

coligada
controlada
participada
agrupada
subsidiária

34. Monsueto, técnico do Tribunal de Contas da União, foi de-

37.

Esculápio, figura notória na sociedade, faleceu, deixando
diversos escritos que divulgavam segredos de alcova próprios e
de outras personalidades com quem convivia. Em vida, sempre
afirmava aos seus filhos que tais anotações deveriam ser mantidas
em sigilo diante dos possíveis danos que causariam aos envolvidos.
Um dos seus sobrinhos, no entanto, aproveitando-se de distração
dos demais parentes, amealhou parte dos escritos e apresentou em
editora para publicação. Cientes do ocorrido, os filhos do falecido
apresentaram pleito judicial, postulando que o Judiciário proibisse
a publicação referida. Nesse caso, à luz da legislação civil aplicável
o comentário correto é:
A) deve prevalecer o direito à livre informação, publicando-se os
escritos
B) restringe-se o direito dos sucessores a eventual indenização
arbitrada judicialmente
C) publicam-se os escritos caso ocorra a divulgação por qualquer
dos parentes do falecido
D) permite-se a proibição, tendo em vista o risco causado à boa
fama e à respeitabilidade do falecido
E) é possível a divulgação, pois o segredo não pode prevalecer
sobre a publicidade dos atos, aplicando-se o princípio da transparência

38.

Luciano capitaneia a formação de movimento em prol das
liberdades públicas, tornando-se bastante conhecido do público
pelas sucessivas entrevistas nos meios de comunicação. Diante da
repercussão das suas atividades, decide organizar uma estrutura
política para cobrar do Governo as promessas não cumpridas, bem
como das pessoas jurídicas públicas. No Direito pátrio, considerase pessoa jurídica de direito privado:

signado para realizar auditoria no município WW, em virtude de
recebimento pelo município de numerário decorrente de convênio
federal. O técnico verifica a existência de irregularidades no convenio, bem como em ajustes realizados com o Estado, e glosa todas
as contas e aplica multas pelos desvios. Nesse caso, a auditoria
do Tribunal de Contas da União é:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

determinados atos, em período fixo de tempo. Ocorre que Rafael,
um primo distante de Carina, desconhecendo as limitações impostas
pela avença entre os contratantes, realiza um dos atos ali vedado.
Uma das características dessa espécie de obrigação consiste na:

vedada em municípios
restrita às verbas federais
permitida para qualquer verba
permitida com autorização do ente fiscalizado
vinculada a verbas federais e estaduais

35. Nos termos da Constituição Federal, cabe ao Congresso
Nacional a fiscalização do cumprimento da execução orçamentária.
Tal acompanhamento compete à comissão:
A)
B)
C)
D)
E)

de Constituição e Justiça da Câmara
de Tributação do Senado
Mista do Congresso Nacional
Especial de Orçamento Público
de Responsabilidade Fiscal

36.

A Comissão de Valores Mobiliários é uma autarquia federal que atua na fiscalização do mercado de capitais. Dentre as
atividades abaixo arroladas, a que não se encontra no âmbito de
atuação da CVM é:
A)
B)
C)
D)
E)

negociação e intermediação no mercado de derivativos
organização das Bolsas de Mercadorias e Futuros
auditoria das companhias abertas
consultoria de valores mobiliários
emissão de títulos cambiais de instituição financeira

União Federal
Estado Federado
Distrito Federal
Partido Político
Associação Pública

39. Carina obriga-se, por contrato realizado com Eric, a não praticar

A)
B)
C)
D)
E)

infungibilidade
portabilidade
perpetuidade
transferibilidade
positividade

40. Nathália, pessoa capaz, com mais de vinte e cinco anos,
realiza aposta com Matheus, em corrida de gatos atrás de ratos,
atividade que não tem autorização legal, mas atrai multidão de
aficionados que aguardam, ansiosos, pelo resultado final, com a
extinção dos roedores pelos vitoriosos. Após perder todo o seu
numerário, reservado para a ocasião, Matheus solicita a Nathália
empréstimo para continuar apostando, o que ocorre, com novas
perdas. Nos termos do Código Civil, a assertiva correta á:
A) o empréstimo, caso não pago, poderá ser cobrado pelas vias
judiciais
B) os valores pagos por jogo ou aposta são considerados obrigações infungíveis
C) bolsa de apostas no local deve responsabilizar-se pelo reembolso
D) o empréstimo para a finalidade de jogo não é repetível
E) a obrigação decorrente de jogo ou aposta deve ser registrada
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41. Penélope é ré em ação possessória de imóvel, tendo o pedido

47. Antônio, incitado por uma multidão, participa com a mesma

sido julgado procedente e declarada a sua posse de má-fé. Também
reconheceu a sentença a existência de benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias realizadas pela ré. Nos termos do Código Civil
pátrio, é correto afirmar que o possuidor de:

de uma série de crimes de dano ao patrimônio público e privado.
Com o desenrolar das investigações, Antônio e dezenas de participantes são identificados e submetidos ao devido processo legal.
Caso a participação de Antônio não tenha sido premeditada, sua
pena, nos termos do Código Penal, será fixada com:

A)
B)
C)
D)
E)

boa-fé terá direito à indenização das benfeitorias especiais
má-fé terá direito à indenização das benfeitorias voluptuárias
boa-fé terá direito à indenização das benfeitorias necessárias
má-fé terá direito à indenização das benfeitorias úteis
má-fé terá direito à indenização pelas benfeitorias acrescidas

42. Rebeca realiza contrato de penhor, recebendo soma em di-

A)
B)
C)
D)
E)

nheiro e fornecendo um colar de brilhantes em garantia. De acordo
com as regras previstas no Código Civil, a alternativa correta é:

48. Helvécio, advogando na esfera penal, aduz, mediante exce-

A) O devedor pignoratício tem direito à posse da coisa empenhada.
B) O credor pignoratício não pode reter a coisa empenhada caso
tenha feito despesas justificadas.
C) O credor pignoratício é obrigado a defender a posse da coisa
empenhada, dando ciência ao devedor.
D) O devedor pignoratício deve apropriar-se dos fundos da coisa
empenhada em poder do credor.
E) O credor pignoratício não pode proceder à alienação da coisa
empenhada antes do prazo de cinco anos da entrega da coisa.

43. Evandro é Juiz vinculado ao tribunal Y e depara-se com uma
causa extremamente difícil de resolver. Sendo pessoa culta, diligencia nos sistemas jurídicos alienígenas e descobre um instituto que
poderia solver o seu problema. Aplicando interpretação extensiva,
baseada nos princípios gerais do Direito, formaliza ato decidindo
que aquela causa não está madura para ser analisada pelo Poder
Judiciário e recusa-se a analisar o seu mérito. Consoante os princípios aplicáveis à Jurisdição, encontra-se violado o da:
A)
B)
C)
D)
E)

indeclinabilidade
eventualidade
improrrogabilidade
contenciosidade
causalidade

44. Apolo apresenta, em processo judicial, exceção de incompetência do Juízo que vem a ser rejeitada, gerando o prosseguimento
do processo. De tal decisão cabe o recurso de:
A)
B)
C)
D)
E)

apelação
agravo
reconsideração
embargos
reclamação

45.

Flora apresenta, em determinado processo, ação declaratória incidental que vem a ser acolhida, e o seu pedido julgado
procedente. Um dos efeitos da apresentação da ação declaratória
incidental consiste em:
A)
B)
C)
D)
E)

acarretar a coisa julgada incidental
restringir os efeitos da coisa julgada
eliminar os efeitos da coisa julgada
impedir os efeitos da coisa julgada
ampliar os efeitos da coisa julgada

atenuante decorrente da influência da multidão
majorante equivalente a quadrilha
majorante decorrente dos danos ao patrimônio público
atenuante decorrente do crime continuado
majorante decorrente da fuga do local do crime

ção, a incompetência do Juízo. Nos termos do Código de Processo
Penal, a respeito da incompetência relativa, é correto dizer que:
A) pode ser alegada a qualquer tempo, em qualquer grau de Jurisdição
B) deve ser sempre apresentada por escrito ao Juízo incompetente
C) é nulidade absoluta, podendo ser alegado a qualquer momento
D) recusada a incompetência, os autos serão remetidos ao Juízo
tabelar
E) tem como momento preclusivo quando da apresentação de
defesa

49.

O Consulado do país YZ é possuidor de obras de arte de
renomados autores, constituindo um acervo extremamente valioso,
e que deve ser preservado. As autoridades nacionais, em busca de
colaborar com o Cônsul, determinam o tombamento dos referidos
bens. À luz da legislação especial sobre tombamento, o mesmo:
A) excepciona algumas situações, dentre as quais os bens de
representações diplomáticas e consulares
B) protege os bens nacionais ou estrangeiros pertencentes a
qualquer pessoa inclusive representações diplomáticas
C) atinge bens de representações consulares diante da sua natureza de atividade comercial
D) permite sobre bens particulares que adornem veículos de empresas estrangeiras que façam carreira no país
E) autoriza a proteção pelo registro no livro de tombos de todos
os bens pertencentes a particulares trazidos para exposições
comemorativas

50.

A legislação ambiental regulamenta o SISNAMA (Sistema
Nacional do Meio Ambiente). Uma das reivindicações correntes
do povo tem sido a manutenção das regras e dos programas de
proteção ao ambiente ecologicamente equilibrado, sem as contingências orçamentárias. Nos termos da legislação de regência, não
se considera unidade de conservação integral:
A)
B)
C)
D)
E)

Estação Ecológica
Reserva Biológica
Parque Nacional
Monumento Natural
Floresta Nacional

46.

Eneas e Ulisses litigam pela posse de determinado bem
imóvel. Eneas tem receio de que Ulisses vá danificar o referido
bem. Nesse caso, apresenta a ação cautelar de:
A)
B)
C)
D)
E)

arresto
sequestro
atentado
exibição
caução
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PROPOSTAS PARA A PROVA DISCURSIVA
Produza um texto, utilizando o mínimo de 30 (trinta) linhas e o
máximo de 40 (quarenta) linhas, que atenda a uma das 2 (duas)
propostas apresentadas a seguir, de sua livre escolha.
Utilize o espaço disponível para rascunho neste Caderno de Questões e transcreva o seu texto para o local indicado no Caderno de
Prova Discursiva.

TEMA 1
A Associação de empregados da Universidade KO, regularmente
constituída, propõe ação civil pública em face da Universidade
KO, de natureza autárquica estadual, postulando o pagamento de
benefícios reconhecidos, por lei, para outras categorias, mas não
atingindo, expressamente, os integrantes da associação autora.
Regularmente citada, a ré apresentou três espécies de resposta, aduzindo que a Vara Cível não seria o órgão adequado para
conhecer do litígio. Uma das espécies de resposta foi indeferida
liminarmente, o que gerou o recurso cabível. No curso do processo,
passou a presidi-lo magistrado cuja irmã integraria a associação
autora. Tomando conhecimento do fato, a ré impugnou a atuação
do magistrado, o que foi reconhecido pelo próprio, que se afastou
do processo. Ao final, foi proferida sentença julgando extinto o
processo. Houve recurso, improvido.
Indique os aspectos processuais do problema apresentado.
GRADE DE AVALIAÇÃO - TEMA 1
CONTEÚDO/CRITÉRIO

PONTUAÇÃO

A- Ação Civil Pública

0 a 10

B- Defesa

0 a 10

C- Recursos/Coisa Julgada

0 a 10

D- Clareza, coesão e coerência

0a5

E- Correção gramatical

0a5

TEMA 2
A empresa de fabricação de motores para bicicletas, uma novidade
no mercado, controlada pela família Xaveiro, é surpreendida com
citação em execução fiscal cobrando valores decorrentes do não
pagamento de tributos federais. Em defesa, a empresa indica,
como garantia, precatório expedido pela Justiça do Estado X, em
valor bem superior ao da dívida cobrada. A Fazenda Pública, por
seus procuradores, rejeita a garantia. Diligências são efetuadas e
não são identificados quaisquer bens da titularidade da executada.
Diante desse fato, é lavrado o devido termo e a empresa apresenta
sua defesa, alegando, dentre outros fundamentos, compensação
com o próprio valor dado como garantia. Suas alegações são rejeitadas por sentença que julga improcedente o pedido manifestado na
sua defesa. Há recurso, improvido. Irresignada, apresenta novéis
impugnações, aduzindo violação de lei federal e da Constituição
da República sendo que ambos nãos ao conhecidos por ausência
de ventilação da matéria na decisão atacada.
Apresente os aspectos relevantes do enunciado.
GRADE DE AVALIAÇÃO - TEMA 2
CONTEÚDO/CRITÉRIO

PONTUAÇÃO

A- Dívida ativa

0 a 10

B- Execução Fiscal

0 a 10

C- Recursos

0 a 10

D- Clareza, coesão e coerência

0a5

E- Correção gramatical

0a5
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Proposta de Tema escolhida pelo candidato:

1

2

RA
S

20

CU

N

H

O

10

30

40

