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Inscrição

Nome do Candidato

INSTRUÇÕES
1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua
inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de
impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência
comunique ao  fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas e a Versão Definitiva
da Prática Processual. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou
preta para o preenchimento da Folha de Respostas e da Versão Definitiva da Prática Processual.  
A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira:
3. O prazo de realização da prova é de 4h (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas
e a transcrição para a Versão Definitiva da Prática Processual. Após 60 (minutos) do início da
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de
aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas e a Versão
Definitiva da Prática Processual, devidamente preenchidas e assinadas. O candidato poderá  levar  
consigo  o  Caderno de Questões, desde que permaneça na sala até o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão   disponíveis no site   da FAU Concursos - www.
fauconcursos.org - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento
eletrônico venha emitir ruidos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no
presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

ATENÇÃO

		

O Caderno de questões possui 40 (quarenta) questões objetivas e 1 (uma) Prática Processual,
numeradas  sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:
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Conhecimentos Específicos
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21 a 40
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no
endereço eletrônico www.fauconcursos.org no dia seguinte à aplicação da prova.

“se tenho que falar com alguém do bloco para quem
eu ligo? Qual o email?”. Ninguém sabia responder.
Desconcertados na ocasião, ainda hoje não deram
solução definitiva para o impasse.
“Nossa sede é só de direito, mas não de fato. É
figurativa! Nossa interlocução para colocar adiante
iniciativas e propostas continua precária”, critica
Furlan. Na prática, com quase 25 anos de existência,
a serem completados em março de 2016, o Mercosul
segue como uma caricatura dele mesmo. Era para
fincar suas bases numa magnífica associação
comercial. Relegou os entendimentos ao plano
político, meramente, no qual prevalecem interesses
partidários e conchavos para a perpetuação de
um poder bolivariano entre os países-membros. É
quase unânime no meio empresarial a avaliação
de que a Venezuela, por exemplo, ao se incorporar
a zona de livre comércio não agregou qualquer
vantagem. Provocou - isso sim! - ainda mais
conflitos com potenciais interessados em acordos.
Tal qual Argentina, a Venezuela adota um discurso
externo belicoso, de confronto e a favor do
protecionismo, para garantir mercado na região.
“Estamos sempre olhando para dentro de um
bloco que não nos completa e nos deixa de fora
da competitividade internacional”, reclama Luis
Alberto Lacalle, ex-presidente do Uruguai, que foi
um dos mais inflamados participantes do Meeting.
É possível prever que num dado momento, em
alguma das inúmeras rodadas de conversas das
quais participa, Lacalle estará fadado a desagradar
alguém, tamanha a ênfase com que levanta suas
ideias. “Ou o Mercosul muda, ou encerra. Como
está, chega!”, decretou. A franqueza e objetividade
usadas por ele para alertar sobre os perigos que
rondam o Mercosul foram elogiadas na plateia. “Não
há barreiras geográficas entre os países do bloco.
Mas, sim, mentais e políticas! Precisamos revisar o
que é e qual é o real significado dessa associação”.
Empresários, presentes no Meeting, que mexem
rotineiramente com mercados internacionais,
tinham na ponta da língua a solução. Na visão
deles, as nações mais desenvolvidas falam em
termos comerciais, de compra e venda, e se a
América Latina não se atualizar vai perder a corrida
do crescimento. Na prática, os sinais do atraso já
são notados. Amplamente! Nos últimos tempos,
os bônus do Brasil despencaram. As ações de
Argentina, Venezuela, Bolívia e que tais não valem
um tostão furado. São trocadas por quase nada.
O retumbante fracasso na região evidenciou-se
com o aumento das taxas de desemprego, inflação
e desvalorização da moeda. Enquanto isso, as
autoridades teimam em não aceitar o óbvio.

LÍNGUA PORTUGUESA

As desventuras do Mercosul
Carlos José Marques, de Montevidéu

O Mercosul está embarcando numa aventura
perigosa. Tenta reinventar a roda intramuros de seus
próprios domínios. Quer se desenvolver única e
exclusivamente incrementando o comércio interno.
Nos últimos tempos ele produziu quase nada
de acordos bilaterais com economias de outros
continentes. Esqueceu-se que Europa, Ásia e EUA
continuam a ditar os fluxos globais de negócios. O
Mercosul poderia ter sido hábil em entendimentos
com potenciais compradores de suas mercadorias.
Não foi. Deveria mirar contratos de exportação
que privilegiassem sua confortável produção de
insumos básicos – dos alimentos ao petróleo. Não
o fez. Agora paga o preço. O Mercosul acaba de
ser literalmente atropelado, quase exterminado do
mapa, pelo Acordo de Parceria Transpacífica (na
sigla em inglês TPP). O mega acordo que reuniu 12
países, entre eles EUA e Japão, além dos vizinhos
Chile e Peru, vai controlar praticamente 40% do
PIB mundial. Deve ditar a competição do comércio
planetário e estabelecer regras vantajosas para
seus signatários. Quem estiver de fora vai perder,
não há dúvida! No time dos excluídos, a corriola
de aliados endividados da região. O Brasil que
adentrou a década de 90 com a perspectiva de
explodir como potência mundial, regride a passos
largos para cair fora do clube das dez maiores
economias. Desenho estatístico de uma nação cujos
governantes enxergaram pequeno. Foram atrás da
lorota de tachar megaparceiros de “imperialistas”
espoliadores. Erraram feio!
Essa posição nada confortável dos latinos
galvanizou as discussões e as duras críticas
emitidas pelos participantes do 20º Meeting
Internacional do LIDE, montado na capital
uruguaia, Montevidéu. O mesmo Uruguai já havia
sido palco do primeiro dos encontros entre CEOs
e empresários que anualmente se reúnem sob
a batuta de João Doria Jr. Voltou a abrigar essa
turma na condição de país-sede da Secretaria do
Mercosul. Luiz Fernando Furlan, o ex-ministro
do desenvolvimento que assumiu a posição
de chairman of the board do LIDE, lembra uma
curiosa história que ajuda a explicar o tamanho do
descrédito e da desorganização ainda em voga nas
paragens do Mercosul. Diz ele que em determinado
momento, durante uma reunião no âmbito da
OMC, o então diretor-geral da Organização, Pascal
Lamy, fez uma pergunta capciosa para os seus
interlocutores sulamericanos. Queria saber Lamy:
Cargo: Assessor Jurídico Legislativo

http://www.istoe.com.br/reportagens/438764_AS+DESVENTURAS+DO+MERCOSUL+ acesso em 27 de out. de 2015.
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01

(A)
(B)
(C)
(D)

O título do texto “As desventuras do
Mercosul” se justifica porque
o texto apresenta uma série de ações positivas
do Mercosul em relação aos Estados Unidos,
Europa e Ásia.   
o Mercosul correspondeu às expectativas dos
países latino-americanos, contribuindo para   a
supremacia econômica desses países.
o texto apresenta uma série de ações negativas
em relação ao  Mercosul, destacando o que ele
deveria ter feito e não fez.
destaca o sucesso do Mercosul no cenário da
América latina, mostrando que há barreiras
geográficas entre os países do bloco.  

(B)
(C)

(D)

05

02

(A)
(B)

(C)
(D)

Segundo o texto, o Mercosul
deveria ter aberto mais sua política de
comercialização à Europa e à Ásia.
poderia ter sido hábil, realizando acordos
comerciais com potenciais compradores, e mirar
contratos de exportação que privilegiassem a
produção de insumos básicos, como alimentos e
petróleo.
poderia ter ajudado a diminuir os impostos, nos
países latino-americanos sobre os produtos de
exportação,  a  fim de facilitar o comércio.
poderia ter ajudado na questão polêmica do
petróleo, consolidando a relação comercial com
os países do Oriente Médio.

(A)
(B)
(C)
(D)

(B)
(C)
(D)

“Essa posição nada confortável dos latinos
galvanizou as discussões e as duras críticas
emitidas pelos participantes do 20º Meeting
Internacional do LIDE”.
O pronome demonstrativo “essa”, sublinhado
na oração apresentada, retoma, do parágrafo
anterior,
os países latino-americanos que fazem parte do
Mercosul.
a discussão do  Acordo de Parceria Transpacífica
em torno da situação crítica do Mercosul.
a retomada dos países do Mercosul realizada
pelo Acordo de Parceria Transpacífica.
no time dos excluídos, a corriola de aliados
endividados da região.

(A)
(B)
(C)
(D)

Assinale a alternativa na qual o termo
sublinhado na oração está corretamente
classificado.
“Diz ele que em determinado momento, durante
uma reunião no âmbito da OMC [....]   Pascal

Cargo: Assessor Jurídico Legislativo

“O Mercosul poderia ter sido hábil em
entendimentos com potenciais compradores
de suas mercadorias. Não foi.
Na oração
apresentada,
os
verbos
sublinhados
estão
flexionados,
respectivamente, no
futuro do presente do indicativo e pretérito
perfeito do indicativo.
presente  do indicativo e pretérito imperfeito do
indicativo.
futuro do presente do indicativo e pretérito
imperfeito do indicativo.  
futuro do pretérito   do indicativo e pretérito
perfeito do indicativo.  
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04

(A)

Assinale a alternativa em que há uma
relação de alternância, dada pela conjunção
sublinhada.
“Nossa sede é só de direito, mas não de
fato.”
“A franqueza e objetividade usadas por ele para
alertar sobre os perigos que rondam o Mercosul
foram elogiadas na plateia.”
“Ou o Mercosul muda, ou encerra.”
“Deve ditar a competição do comércio planetário
e estabelecer regras vantajosas para seus
signatários.”

06

03

(A)

Lamy, fez uma pergunta capciosa para os seus
interlocutores sulamericanos”. – Conjunção
integrante.
“Esqueceu-se   que
Europa, Ásia e EUA
continuam a ditar os fluxos globais de negócios”.
– Pronome relativo.
“Deveria mirar contratos de exportação que
privilegiassem sua confortável produção de
insumos básicos – dos alimentos ao petróleo”. –
Conjunção subordinativa concessiva.
“É quase unânime no meio empresarial a
avaliação de que a   Venezuela, por exemplo,
ao se incorporar a zona de livre comércio não
agregou qualquer vantagem”. – Pronome
relativo.

(A)

4

“O retumbante fracasso na região evidenciouse com o aumento das taxas de desemprego,
inflação e desvalorização da moeda”.
Considere os termos sublinhados na oração
apresentada e assinale a alternativa correta
quanto à função sintática deles.
Adjunto adnominal, adjunto adverbial de lugar,
complemento nominal.

(B)
(C)
(D)

Núcleo do sujeito, adjunto adnominal, objeto
indireto.
Sujeito, adjunto adverbial de lugar, complemento
nominal.
Complemento nominal, adjunto adverbial de
lugar, sujeito.

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

11

08

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

Assinale a alternativa cujos verbos, em suas
flexões corretas, completam as lacunas da
frase a seguir.
“É preciso _______o Mercosul nos eixos,
pois os países do mundo não o ______ com
bons olhos.”
por/veem
pôr/vêem
por/vem
pôr/veem

12

(A)
(B)
(C)
(D)

09

(A)
(B)
(C)
(D)

“Lacalle estará fadado a desagradar alguém,
tamanha a ênfase com que levanta suas
ideias”.
Assinale a alternativa cujas palavras
substituem as que estão sublinhadas na
oração apresentada, sem alterar o sentido.
Inclinado, destaca.
Decidido, atitude.
Predestinado, expõe.
Resoluto, destaca.

Foram pesadas latas de leite em pó, as quais
apresentaram as seguintes massas em Kg:
0,48; 0,50; 0,49; 0,50; 0,50; 0,49; 0.51; 0,52;
0,49; 0,48; 0,51; 0,52; 0,48; 0,49; 0,49 e 0,50.
Qual é a moda com relação a essas medidas?
0,48
0.49
0,50
0,51

13

(A)
(B)
(C)
(D)

10

(A)
(B)
(C)
(D)

João tem 260 m de tela e pretende construir
um cercado retangular de área 4200 m². Quais
devem ser as dimensões desse retângulo?
60 m e 70 m
50 m e 80 m
30 m e 100 m
40 m e 90 m

Assinale a alternativa em que o verbo
sublinhado é transitivo direto.
“Assistimos ao fracasso do Mercosul”.  
Ela chamou  o filho que estava na rua.
O ministro assiste em Brasília.
“Nossa sede é só de direito, mas não de fato.

As pesquisas de um antropólogo revelam
que as populações de duas aldeias são
representadas pelas funções
e
em que t é o tempo em anos.
Sabendo disso, quanto tempo as duas aldeias
terão o mesmo número de habitantes?
1 ano.
3 anos.
5 anos.
7 anos.

14

****

(A)
(B)
(C)
(D)

Para que valores reais de k, os gráficos das
funções y=2x+10 e y=kx+2 têm um único
ponto em comum?
k≠0
k≠1
k≠2
k≠3

15

(A)
(B)
(C)
(D)

Cargo: Assessor Jurídico Legislativo

5

Um carro gasta 45 litros de combustível para
percorrer 200 Km. Quantos quilômetros ele
percorrerá com 72 litros de combustível?
274,77 km.
324,44 km.
352,33 km.
372,22 km.

INFORMÁTICA

19

(A)

16

(A)

(B)

(C)

(D)

Podemos dividir a Unidade Central de
Processamento (UCP) em duas partes, sendo
elas a Unidade Lógica-Aritmética (ULA)
e a Unidade de Controle (UC). Assinale a
alternativa que corresponda à função da ULA
e da UC, respectivamente.
Responsável por ler instruções e dados da
memória ou de dispositivos e alimentar e
descarregar a UC com dados/ Responsável por
todo o processamento de dados provenientes da
memória e do disco rígido.
Responsável por ler instruções e dados da
memória ou de dispositivos e alimentar e
descarregar a UC com dados/ Responsável por
realizar operações lógicas e aritméticas entre os
dados.
Responsável por realizar operações lógicas e
aritméticas entre os dados/ Responsável por
realizar operações lógicas e aritméticas entre os
dados.
Responsável por realizar operações lógicas e
aritméticas entre os dados/ Responsável por ler
instruções e dados da memória ou de dispositivos
e alimentar e descarregar a ULA com dados.

(B)
(C)
(D)

20

(A)
(B)
(C)
(D)

17

(A)
(B)
(C)
(D)

(B)
(C)
(D)

As teclas de atalho do Office Word são
comumente utilizadas para o aumento da
produtividade do uso do software. Dentre
os mais diversos atalhos existentes, a
combinação das teclas “CTRL + HOME” e
“CTRL + SHIFT + >”, respectivamente, servem
para ir ao
início do documento/ Aumentar o tamanho da
fonte do texto selecionado.
fim do documento/ Aumentar o espaçamento
entre parágrafos do texto selecionado.
início do documento/ Aumentar o espaçamento
entre parágrafos do texto selecionado.
fim do documento/ Aumentar o tamanho da fonte
do texto selecionado.

Cargo: Assessor Jurídico Legislativo

Muitas vezes, pode acontecer de algum
programa não responder (travar) e o
usuário não conseguir fechá-lo de maneira
alguma. A solução mais comum é abrir o
Gerenciador de Tarefas do Windows e matar
o processo travado. No entanto nem sempre
o Gerenciador abre instantaneamente,
aumentando o incômodo do usuário. A
linha de comando que podemos executar
no Prompt de Comando (Windows + R) para
matar esse processo é
process /kill programa.exe
exit programa.exe
finalize programa.exe
taskkill programa.exe
****

Os softwares Office Excel e LibreOffice Calc
são utilizados para manipulação de dados em
planilhas eletrônicas. A função que retorna
um número aleatório dentro de um intervalo
informado pelo usuário é
= RANDON(X,Y)
= RANDBETWEEN(X,Y)
= RAND(X,Y)
= RANDIINTERVAL(X,Y)

18

(A)

Assinale a alternativa que apresenta somente
softwares livres.
Ubuntu, LibreOffice Calc, Internet Explorer e
Office PowerPoint.
Debian, Office Excel, Office Word e Internet
Explorer.
Debian, LibreOffice Calc, Mozilla Firefox e
Fedora.
Windows 8.1, Windows 7, Windows 10 e Office
Excel.

6

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

23

(A)
21

(A)

(B)

(C)

(D)

No âmbito do Direito Administrativo, assinale
a alternativa INCORRETA.
O direito administrativo é um conjunto de
normas jurídicas de direito público que disciplina
as atividades administrativas necessárias
à realização dos direitos fundamentais e a
organização e o funcionamento das estruturas
estatais e não estatais encarregadas de seu
desempenho, bem como disciplina a relação
entre a administração e seus agentes e entre a
administração e os administrados.
Segundo o princípio da continuidade da prestação
do serviço público, a execução do serviço público,
em regra, não pode ser interrompida. Assim, a
greve dos servidores públicos não pode implicar
em paralisação total da atividade, caso contrário
será inconstitucional.
O direito administrativo disciplina a atividade de
natureza administrativa, o que exclui as funções
jurisdicionais e legislativas, jurisdicionais e
legislativas típicas, pois atipicamente é possível
o exercício destas funções.
Os atos de improbidade administrativa não
importarão a suspensão dos direitos políticos, a
perda da função pública, a indisponibilidade dos
bens e o ressarcimento ao erário, na forma e
gradação previstas em lei, com prejuízo da ação
penal cabível.

(B)
(C)

(D)

24

(A)
(B)
(C)

22

(A)
(B)
(C)
(D)

Tendo em vista que cada poder não é titular
exclusivo do exercício de uma função,
mas é investido de uma função principal e,
acessoriamente, do desempenho de outras,
pode ser assim sumariada:
para o poder legislativo somente a função
legiferante.
o poder judiciário detém de função jurisdicional,
administrativa e legiferante
detém apenas de função administrativa o poder
executivo.
o poder executivo não desempenha funções
relacionadas com a legislação.

Cargo: Assessor Jurídico Legislativo

A respeito dos Poderes Administrativos,
assinale a alternativa correta.
A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.
Poder discricionário é a atribuição conferida à
Administração Pública para limitar os direitos,
em benefício do interesse público.
Poder de polícia é aquele por meio do
qual a Administração Pública pratica atos
administrativos com liberdade de escolha de
sua conveniência, oportunidade e conteúdo,
observando tão somente os limites fixados em
Lei.
Poder hierárquico é o poder necessário à
manutenção da organização e da disciplina
interna da Administração Pública. Por meio dele,
a Administração pode controlar a prática dos atos
administrativos, punindo os agentes públicos por
eventuais desvios.

(D)

7

Com base na Lei de Licitações (Lei nº
8.666/93), considera-se
obra toda construção, reforma, fabricação,
recuperação ou ampliação realizada por
execução direta ou indireta.
alienação toda aquisição remunerada de
bens para fornecimento de uma só vez ou
parceladamente.
execução indireta aquela feita pelos órgãos
e entidades da Administração pelos próprios
meios.
compra toda atividade destinada a obter
determinada utilidade de interesse para a
Administração, tais como: demolição, conserto,
instalação, montagem, operação, conservação,
reparação, adaptação, manutenção, transporte,
locação de bens, publicidade, seguro ou trabalho
técnico-profissional.

25

(A)

(B)

(C)

(D)

27

No que diz respeito às modalidades de
licitação, assinale a alternativa INCORRETA.
Concorrência é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados que, na fase inicial de
habilitação preliminar, comprovem possuir os
requisitos mínimos de qualificação exigidos no
edital para execução de seu objeto.
Leilão é a modalidade de licitação entre
interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data
do recebimento das propostas, observada a
necessária qualificação.
Convite é a modalidade de licitação entre
interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou não, escolhidos e convidados
em número mínimo de 3 (três) pela unidade
administrativa, a qual afixará, em local apropriado,
cópia do instrumento convocatório e o estenderá
aos demais cadastrados na correspondente
especialidade que manifestarem seu interesse
com antecedência de até 24 (vinte e quatro)
horas da apresentação das propostas.
Concurso é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para escolha de trabalho
técnico, científico ou artístico, mediante a
instituição de prêmios ou remuneração aos
vencedores, conforme critérios constantes
no edital publicado na imprensa oficial com
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco)
dias.

(A)

(B)

(C)
(D)

28

(A)
(B)

(C)

26

(A)

(B)
(C)
(D)

Assumir a função pública corresponde a
ter acesso à função administrativa para
desempenhar uma atividade ou prestar
serviços à administração pública como
servidor público. Sendo assim, assinale a
alternativa correta.
Não terá a administração fazendária e seus
servidores fiscais precedência sobre os demais
setores administrativos dentro de suas áreas de
competência e jurisdição.
É defeso, ao servidor público civil, o direito à livre
associação sindical.
Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo
e do Poder Judiciário poderão ser superiores aos
pagos pelo Poder Executivo.
É vedada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito
de remuneração de pessoal do serviço público.

(D)

Sobre Autarquia, assinale a alternativa
correta.
A autarquia pode ser instituída pela Constituição,
podendo inclusive ser criada por ato
infralegislativo.
A autarquia se configura como uma pessoa
jurídica de direito público, significando que
exercita competências inerentes e próprias
do Estado, sendo-lhe permitido atuar de modo
equiparado ao particular.
Autarquia é uma pessoa jurídica de direito
público, instituída para desempenhar atividades
administrativas sob regime de direito público,
criada por lei que determina o grau de sua
autonomia em face à administração direta.
Autarquias especiais são aquelas cujas decisões
são passíveis de apreciação por outros órgãos
ou entidades da administração pública.
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(A)
(B)

Cargo: Assessor Jurídico Legislativo

Quanto às normas
constitucionais
pertinentes aos servidores, assinale a
alternativa correta.
O tempo de contribuição federal, estadual
ou municipal será contado para efeito
de aposentadoria, e o tempo de serviço
correspondente para efeito de disponibilidade.
A Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios não poderá estabelecer a
relação entre a maior e a menor remuneração
dos servidores públicos.
A lei poderá estabelecer qualquer forma de
contagem de tempo de contribuição fictício.
Ao servidor ocupante, exclusivamente, de
cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração, bem como de outro
cargo temporário ou de emprego público, aplicase o regime complementar de previdência.

8

Os meios de controle judiciário são as vias
processuais de procedimento ordinário,
sumaríssimo ou especial de que dispõe o
titular do direito lesado ou ameaçado de
lesão para obter a anulação do ilegal em
ação contra a Administração Pública. Em
relação ao assunto, assinale a alternativa
INCORRETA.
Conceder-se-á habeas data para a retificação
de dados, quando não se prefira fazê-lo por
processo sigiloso, judicial ou administrativo.
Conceder-se-á mandado de injunção sempre
que a falta de norma regulamentadora torne
inviável o exercício dos direitos e liberdades

(C)
(D)

constitucionais e das prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania.
Não são gratuitas as ações de habeas corpus
e habeas data, e, na forma da lei, os atos
necessários ao exercício da cidadania.
Conceder-se-á habeas corpus sempre que
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

(C)

Com relação aos direitos e deveres individuais
e coletivos, assinale a alternativa correta.
Tendo assegurado o direito à vida, a legislação
penal não pode punir todas as formas de
interrupção  violenta do processo vital.
São invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra, a imagem das pessoas e a casa do
indivíduo, ainda que em flagrante delito.
O intenso desenvolvimento de complexa rede
de fichários eletrônicos, especialmente sobre
dados pessoais, não constitui poderosa ameaça
à privacidade das pessoas.
A Constituição, além de garantir o respeito à
integridade física e moral, expressa que ninguém
será submetido à tortura ou a tratamento
desumano ou degradante.
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(A)

A função jurisdicional é exercida por qual(is)
órgão(s) do Poder Judiciário?
Ordem dos Advogados do Brasil.
Superior Tribunal de Justiça Desportiva.
Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais.
Escola Nacional da Magistratura.

(D)

(D)

Função meramente deliberativa declara que
a fiscalização financeira e orçamentária do
Município será exercida pela Câmara Municipal
mediante controle externo, com auxílio do TCE
ou do conselho ou do Tribunal de Contas do
Município, onde houver.
Função fiscalizadora é a função na qual a Câmara
exerce um juízo político, quando lhe cabe julgar
o Prefeito e os Vereadores por infrações políticoadministrativas.

30

(A)
(B)
(C)

(D)

(B)

(C)
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(A)
(B)
(C)
(D)

34

32

(A)

(B)

A Câmara Municipal, que é órgão do Poder
Legislativo local, deverá ter também suas
atribuições discriminadas pela lei orgânica do
respectivo município, as quais se desdobram
em quatro grupos. Em relação ao assunto,
assinale a alternativa correta.
Função legislativa é exercida com a participação
do Prefeito. No exercício dessa função é que
ela legisla sobre as matérias de competência do
Município.
Função julgadora é a função por meio da
qual a Câmara exerce atribuições de sua
competência privativa que envolvem a prática
de atos concretos, de resoluções referendárias,
de aprovação, de autorização, de fixação
de situações, de julgamento técnico, que
independem de sanção do Prefeito, as quais
também deverão ser indicadas pela lei orgânica
própria.

Cargo: Assessor Jurídico Legislativo

As condições da ação são matérias de ordem
pública, do interesse do Estado e das partes
que podem ser invocadas a qualquer tempo
do processo e inclusive reconhecidas de
ofício pelo juiz condutor da causa. Sendo
assim, assinale a alternativa correta.
O integrante de lista de candidatos a determinada
vaga da composição de tribunal não é parte
legítima para impugnar a validade da nomeação
de concorrente.
A entidade de classe não tem legitimação para o
mandado de segurança se a pretensão veiculada
interessar apenas a uma parte da respectiva
categoria.
No mandado de segurança contra a nomeação
de magistrado da competência do presidente
da república, este é considerado autoridade
coatora, ainda que o fundamento da impetração
seja nulidade ocorrida em fase anterior do
procedimento.
A pessoa jurídica tem legitimidade para propor
ação popular.

(A)
(B)
(C)
(D)

9

Sobre a legitimidade e representação em
juízo, assinale a alternativa correta.
Em ação na qual o espólio for réu é desnecessária
a citação de todos os herdeiros e sucessores do
falecido.
As assembleias legislativas e as câmaras
municipais não podem ser partes em processo
porque não possuem personalidade jurídica.
O Município, será representado por seu
Presidente da Câmara.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Territórios, serão representados pela pessoa a
quem couber a administração.

(D)
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(A)
(B)
(C)
(D)

Com base na Lei 101/2000, para os fins do
disposto no caput do art. 169 da Constituição
(ART. 169 - A despesa com pessoal ativo e
inativo da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios não poderá
exceder os limites estabelecidos em lei
complementar.), a despesa total com pessoal,
em cada período de apuração e em cada ente
da Federação não poderá exceder quais
percentuais da receita corrente líquida, na
esfera estadual, a seguir discriminados?
6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o
Tribunal de Contas do Estado.
2% (dois por cento) para o Judiciário.
49% (quarenta e nove por cento) para o
Executivo.
3% (três por cento) para o Ministério Público dos
Estados.
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(A)

(B)

36

(A)

(B)
(C)
(D)

(C)

No que diz respeito ao Relatório de Gestão
Fiscal, de acordo com a LC nº 101/2000,
assinale a alternativa correta.
O relatório será publicado até sessenta dias após
o encerramento do período a que corresponder,
com amplo acesso ao público, inclusive por meio
eletrônico.
As contas do Poder Judiciário serão apresentadas
no âmbito Municipal, pelo Prefeito Municipal,
consolidando as dos demais tribunais.
Não poderá ser dada ampla divulgação dos
resultados da apreciação das contas, julgadas
ou tomadas.
A prestação de contas evidenciará o
desempenho da arrecadação em relação à
previsão, destacando as providências adotadas
no âmbito da fiscalização das receitas e combate
à sonegação, as ações de recuperação de
créditos nas instâncias administrativa e judicial,
bem como as demais medidas para incremento
das receitas tributárias e de contribuições.

(D)

(B)

(C)

(A)

(B)

Com base no Código Civil, assinale a
alternativa correta.
Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor
público, o militar, o marítimo e o preso.
Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio
sem dela haver notícia, se não houver deixado
representante ou procurador a quem caiba
administrar-lhe os bens, o Ministério Público
declarará a ausência e nomear-lhe-á curador.
É defeso, com objetivo científico, ou altruístico,
o ato de disposição gratuita do próprio corpo, no
todo ou em parte, para depois da morte.

Cargo: Assessor Jurídico Legislativo

No Processo de Execução do Código de
Processo Civil, sobre sujeitos passivos na
execução, assinale a alternativa correta.
A legitimidade ordinária é do devedor para figurar
no polo passivo da execução. No cumprimento
de sentença será o condenado na ação civil e na
ação de execução de título extrajudicial o credor
que figura no título executivo.
Somente em casos específicos, os herdeiros ou
sucessores respondem até o limite do quinhão
recebido ou a receber da sua herança, pois
a execução alcança apenas o patrimônio do
devedor falecido e não o patrimônio próprio dos
herdeiros.
É a legislação civil que define a responsabilidade
pelo pagamento dos tributos se não o fizer o
devedor principal.
A fiança judicial é determinada pelo juiz ou
a requerimento das partes para garantia
do cumprimento da obrigação. É a caução
fidejussória processual. O fiador judicial assume
a responsabilidade e pode ser sujeito passivo na
execução.

39

37

(A)

Decorridos dois anos da arrecadação dos bens
do ausente, ou, se ele deixou representante ou
procurador, em se passando três anos, poderão
os interessados requerer que se declare a
ausência e se abra provisoriamente a sucessão.

(C)

(D)

10

O procedimento cautelar pode ser instaurado
antes ou no curso do processo principal e
deste é sempre dependente. Dessa forma,
assinale a alternativa correta.
A medida cautelar, nominada ou inominada, não
pode ser determinada de ofício pelo juiz, pois o
Estado tem interesse na plena eficácia da tutela
jurisdicional prestada ao jurisdicionado.
No processo cautelar, o juiz poderá determinar
medida diversa daquela objeto do pedido do
postulante, desde que tenha a mesma eficácia
de proteção ao processo principal e seja menos
gravosa à parte ré.
A impossibilidade de modificação do pedido
após a citação do réu é efeito que ocorre no
procedimento cautelar, em razão da fungibilidade
que lhe é inerente
Além da presunção relativa de veracidade dos
fatos alegados pelo autor, a revelia implica,
também, na proibição de o requerido se
manifestar no feito.

40

(A)
(B)
(C)

(D)

Sobre os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, assinale a alternativa correta.
A consignação extrajudicial é uma faculdade do obrigado, podendo ser realizada a consignação extrajudicial
de débitos fiscais e de depósitos decorrentes de relação locatícia, que têm procedimento previsto em lei
específica.
O direito à restituição transmite-se a título particular ou universal no caso de depósito judicial de bem penhorado,
não é possível que o devedor requeira a restituição do bem, no caso de extinção da execução.
A ação reivindicatória não pode se confundir com ação possessória. Aquela é fundada no direito real de
propriedade (petitória), portanto, compete ao senhor (proprietário) da coisa para havê-la do poder de terceiro
que injustamente a detenha.  A reivindicatória pressupõe um proprietário não-possuidor que age contra um
possuidor não-proprietário, este desprovido de título capaz de contrapor-se ao apresentado pelo autor.
Sendo ação possessória típica, não se aplica ao interdito proibitório o mesmo rito das ações de reintegração
ou de manutenção de posse.

							

****

PRÁTICA PROCESSUAL

O caso a seguir é fictício, os nomes e lugares não condizem com a realidade, porém deve-se aplicar as
normas vigentes no ordenamento jurídico brasileiro.
Causídico Justus, advogado, inscreveu-se em concurso público para o cargo de Analista Jurídico da
Prefeitura Municipal de Figueirópolis do Sul, em conformidade com Edital publicado em 04 de abril de
2012.
Figueirópolis do Sul, cidade em franco crescimento, sede de Comarca desde o ano de 1987, é um
grande polo agropastoril, que passou por um forte processo de industrialização nos anos 90, tendo
uma população de aproximadamente 35.000 (trinta e cinco mil) habitantes.
O referido Edital, emitido pelo Gabinete de Gestão Executivo Municipal de Figueirópolis do Sul e assinado
pelo chefe do Poder Executivo Municipal, previa a realização do concurso para o preenchimento de 01
(uma) vaga para o cargo almejado por Causídico, sendo que a forma de seleção se daria por meio de
provas e títulos, conforme prevê a Constituição da República Federativa do Brasil. Tal edital também
mencionava os assuntos a serem cobrados, estabelecia o prazo de validade de um ano do referido
concurso, com previsão de possível prorrogação por igual período, e o regime de trabalho seria
regulado pelo estatuto do servidor público municipal.
Isto posto, o concurso obteve um total de 03 (três) inscritos para concorrer à única vaga de Analista
Jurídico, sendo que, em 01 de junho de 2012, publicou-se o Edital de aprovação, que concedia o
primeiro lugar à Causídico Justus. Tal edital informava que, dentro do prazo de validade do concurso,
seria publicado edital de convocação para tomar posse no cargo.
Assim, Causídico começou a traçar planos para o desenvolvimento de sua nova carreira e aguardava
ansioso ser chamado para ocupar sua pretensa vaga conquistada.
O tempo foi passando e Causídico ainda não havia sido convocado para tomar posse em seu pretenso
cargo público. Então, no dia 02 de abril de 2013, o Secretário de Administração Municipal de Figueiropólis
do Sul baixou um ato determinando o cancelamento do certame (concurso público para provimento
de vaga no cargo de Analista Jurídico), sob o argumento de que o concurso foi cancelado devido à
singela alegação de falta de verbas, ficando, portanto, a Administração Pública proibida de contratar
novos servidores. Tal ato foi publicado justamente quando o prazo de validade do concurso findou.
Diante da narrativa, redija de acordo com seu entendimento, a medida cabível ao caso.

Cargo: Assessor Jurídico Legislativo
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