CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO DA ADVOCACIA GERAL
DA UNIÃO - AGU
Caderno de Questões

SUPERIOR DIREITO
Data: 29/03/2015 – Horário: 11h00 às 13h00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
Número de questões: 40 (quarenta)

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES
1.

2.

3.

Verifique se este Caderno de Questões corresponde com o curso
que você está matriculado, caso não seja, solicite a substituição
para o fiscal da sala.
Não haverá substituição da Folha de Respostas, em caso de rasura
a resposta será anulada. Preencher a folha pintando toda a
bolinha, conforme exemplo:

Cada candidato receberá um Caderno de Questões e uma Folha de
Resposta com seu nome e CPF para transcrever as respostas da
prova. Confira se os dados estão corretos.
4. A Folha de Resposta não será substituído em qualquer hipótese,
devendo o candidato tomar o devido cuidado no seu manuseio e
preenchimento.
5. Na correção da Folha de Resposta, será atribuída nota 0 (zero) às
questões não assinaladas ou que contiverem mais de uma
alternativa marcada ou emenda ou rasura, ainda que legível. Não
deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às
respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras
ópticas, prejudicando o desempenho do candidato.
6. O tempo previsto para aplicação das provas será de 2 (duas) horas,
não havendo, por qualquer motivo, prorrogação em virtude de
afastamento de candidato da sala.
7. Não será permitido ao estudante retirar-se do local de realização
das provas levando o Caderno de Questões, exceto se restando 15
minutos para o encerramento da Prova.
8. Após o início da Prova, o estudante só poderá sair da sala de
aplicação da Prova, decorridos 40 minutos do seu início.
9. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material, não
sendo permitida, durante sua realização, a comunicação entre os
estudantes ou a utilização de aparelhos eletrônicos (BIP, telefone
celular, walkman, agenda eletrônica, palmtop, notebook, receptor,
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, relógio do tipo databank, gravador, pager, etc.), livros,
anotações, etc.
10. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do
processo o candidato que, durante a realização da prova:
*Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua
realização;
*For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução de
quaisquer das provas;
*Faltar com a devida cortesia para com qualquer um dos
examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes ou
candidatos;
*Se recusar a entregar o material de provas ao término do tempo
de provas;
*Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de
fiscal;
*Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo
em comportamento indevido.
11. O Processo Seletivo será constituído de duas etapas, a saber:
*Primeira etapa: prova objetiva, de caráter seletivo, eliminatório e
classificatório;
*Segunda etapa: de caráter classificatório, constituída de
entrevista e avaliação de habilidades, com execução a cargo da
unidade da AGU solicitante, para verificar a adequação do perfil do
estudante às atividades a serem desenvolvidas no estágio.
12. Os gabaritos serão divulgados no sítio do CIEE nos dias 30/03 e
17/04.

13. Os recursos referentes às questões aplicadas nas provas e
respectivas respostas corretas publicadas em gabarito provisório,
só serão aceitos, das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília) do dia
31/03/2015, através do e-mail recurso.agu@ciee.org.br conforme
modelo que consta no Anexo I do Edital e que estará disponível
para download no sítio do CIEE na internet (www.ciee.org.br), no
link do processo seletivo.
14. Se do exame dos recursos resultarem anulação de questão, a
pontuação correspondente a essa questão será atribuída a todos
os candidatos, independentemente de terem recorrido.
15. Somente será considerado aprovado para a segunda etapa o
estudante que obtiver no mínimo 50% (cinquenta por cento) de
pontos no total das provas objetivas, desde que não obtenha nota
zero em nenhuma das provas.
16. Serão elaboradas listas de classificação, divididas por locais de
realização das provas e por curso, em ordem decrescente de
pontos obtidos na primeira etapa.
17. A convocação para a entrevista na AGU será realizada pelo CIEE,
mediante contato telefônico ou SMS.
*Serão considerados para convocação os telefones registrados
pelo estudante na Ficha de Inscrição do Processo Seletivo, sendo
de responsabilidade do estudante manter sempre atualizados os
dados cadastrais no banco de dados do CIEE.
18. Não será fornecido ao estudante comprovante de classificação no
processo seletivo, valendo, para esse fim, as listas de classificação
divulgadas no sítio do CIEE na internet.
19. A aprovação na primeira fase do processo seletivo gera para o
estudante apenas expectativa de ser convocado para preencher
vaga de estágio, uma vez que se destina à formação de cadastro
reserva, ficando a concretização desse ato condicionada ao
surgimento de vaga e aprovação na segunda fase do processo
seletivo, constituída de entrevista e avaliação de habilidades com
execução a cargo da AGU.
20. O resultado da primeira fase será divulgado no dia 30/04/2015,
para os estudantes de nível médio e nível superior, no sítio do CIEE
na internet.
21. A AGU reserva-se ao direito de convocar estudantes em número
que atenda às necessidades do serviço, de acordo com a
disponibilidade orçamentária e à existência de vaga de estágio.
22. O resultado servirá para a formação de cadastro de reserva a ser
utilizado pela AGU, segundo sua necessidade e conveniência para
preencher vagas de estágio durante o período de validade do
processo seletivo.
23. O processo seletivo terá validade de 12 meses, ou até o final de
disponibilidade do cadastro reserva, podendo ser prorrogado a
critério da AGU.
24. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a
publicação de todos os atos, Editais e comunicados referentes a
este processo seletivo, os quais serão afixados no sítio do Centro
de Integração Empresa Escola – CIEE www.ciee.org.br, devendo
manter atualizados seus dados cadastrais junto a esta instituição.
25. A participação no processo seletivo implica na concordância com
todas as normas e condições contidas no Edital de Seleção e
respectivo Termo Aditivo.
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previstas em lei, sem prejuízo da ação penal
cabível.
(B) A suspensão dos direitos sociais, a perda do
emprego público, a indisponibilidade dos bens
e o ressarcimento proporcional ao erário, na
forma prevista em lei, excluindo-se a ação
penal cabível.
(C) A suspensão dos direitos sociais, a perda do
emprego público, a inexigibilidade da execução
dos bens e o ressarcimento parcial ao erário,
na forma prevista em lei, sem prejuízo de ação
cível.
(D) A suspensão dos direitos eleitorais, a perda da
função pública, a disponibilidade dos bens e o
ressarcimento total ao erário, na forma
prevista em lei, excluindo-se a ação penal
condicionada cabível.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(DIREITO)
1.

A administração pública direta e indireta dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedece a certos princípios previstos na
Constituição Federal. Sobre esses princípios
contidos na norma posta, é correto afirmar que os
princípios corretos são:
(A) literalidade, instrumentalidade,
pessoalidade e especialidade.
(B) legalidade,
informalidade,
pessoalidade e eficiência.
(C) legalidade, institucionalidade,
personalidade e especialidade.
(D) legalidade,
impessoalidade,
publicidade e eficiência.

moralidade,
morosidade,
moralidade,
moralidade,

4.
2.

Em se tratando de Administração Pública e na
investidura de cargo ou função pública que depende
de aprovação prévia em concurso público de provas
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, há ressalvas para investidura de tais
cargos ou funções. Assinale a alternativa que
apresenta estas ressalvas.

(A) educativo, informativo ou de orientação social,
dela não podendo constar nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem promoção pessoal
de autoridades ou servidores públicos.
(B) apenas informativo ou de orientação moral,
podendo constar nomes, símbolos ou imagens,
salvo aquelas que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos.
(C) elucidativo, informativo ou de orientação
social, dela não podendo constar nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.
(D) apenas informativo ou de orientação social,
podendo constar nomes, símbolos ou imagens
que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos.

(A) As nomeações para função pública de livre
indicação, declarado por decreto legislativo.
(B) As nomeações para cargo público de livre
exercício, declarado por decreto presidencial.
(C) As nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e
exoneração.
(D) As nomeações para emprego público sem
comissão e declarado por ato legislativo.

3.

No que se refere aos atos de improbidade
administrativa, esses importarão em sanção e
algumas penalidades. Assinale a alternativa que
apresenta as sanções que poderão a ser aplicadas.
(A) A suspensão dos direitos políticos, a perda da
função pública, a indisponibilidade dos bens e
o ressarcimento ao erário, na forma e gradação

De acordo com o artigo 37, §1º da Constituição
Federal, a publicidade dos atos administrativos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos deverá ter caráter

5.

Com relação ao prazo de validade do concurso
público, assinale a alternativa correta.
(A) Será de até 2 (dois) anos, prorrogável uma vez
por igual período.
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devido a acordo coletivo de trabalhadores de sua
categoria. Assinale a alternativa que apresenta a
justificativa para essa redução.

(B) Será de até 1 (um) ano, prorrogável por igual
período.
(C) Será de até 3 (três) anos, prorrogável por igual
período.
(D) Será de até 18 (dezoito) meses, prorrogável
uma vez por igual período,

6.

A República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito
Federal,
constitui-se
em
Estado
Democrático de Direito e tem os seguintes
fundamentos: a soberania;
(A) a cidadania, a dignidade da pessoa física, a
isonomia, os valores econômicos, a livre
iniciativa e o pluralismo econômico e
financeiro.
(B) os valores sociais e morais do trabalho, e a livre
concorrência, o pluralismo econômico e
tributário.
(C) o pluralismo político, econômico e social, e a
dignidade da pessoa humana e o pluralismo
político.
(D) a cidadania, a dignidade da pessoa humana; os
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa,
e o pluralismo político.

7.

Consoante ao que dispõe a Constituição Federal,
está implícito que “todo o poder emana do povo”,
isso significa que o poder é exercido por meio de
representantes
(A) eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição.
(B) indicados pelo Presidente da República, nos
termos desta Constituição.
(C) eleitos indiretamente de 1/3 da Câmara dos
Deputados, nos termos desta Constituição.
(D) nomeados pela lista tríplice indicada pelo
Congresso Nacional, nos termos desta
Constituição.

8.

(A) Poderia ter redução do salário, prevista em
convenção ou acordo coletivo.
(B) Não poderia ter redução do salário, mesmo
previsto em convenção ou acordo coletivo.
(C) Poderia ter redução do salário, mesmo não
previsto em convenção ou acordo coletivo.
(D) Não poderia ter redução do salário sem
disposição em convenção ou acordo coletivo.

Helena, empregada doméstica e sindicalizada, tinha
um salário de R$1.800,00. Em momento de
recessão, teve seu salário reduzido para R$1.200,00

9.

Com relação à nacionalidade e aos cargos previstos
na Constituição Federal para Chefe de Executivo,
Ministros, Deputados Federais e Senadores, é
correto afirmar que é (são) privativos de brasileiro
nato o(s) cargo(s) de
(A) Presidente da Câmara dos Deputados
Estaduais.
(B) Presidente e Vice-Presidente da República.
(C) Presidente do Superior Tribunal de Justiça.
(D) Ministro das Forças Armadas.

10. Com relação às condições de elegibilidade e quanto
à idade mínima exigida para ocupação cargo
político, assinale a alternativa incorreta.
(A) 35 (trinta e cinco) anos para Presidente e VicePresidente da República e Senador.
(B) 30 (trinta) anos para Governador e ViceGovernador de Estado e do Distrito Federal.
(C) 21 (vinte e um) anos para Deputado Federal,
Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, VicePrefeito e juiz de paz.
(D) 21 (vinte e um) anos para Vereador.

11. Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da
República, os Governadores de Estado e do Distrito
Federal e os Prefeitos devem renunciar aos
respectivos mandatos. Assinale a alternativa que
apresenta o prazo legal da renúncia.
(A) Até 6 (seis) meses antes do pleito.
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(B) Até 2 (dois) meses antes do pleito.
(C) Até 1 (um) mês antes do pleito.
(D) Até 12 (doze) meses antes do pleito.

12. Quanto ao mandato eletivo, este poderá ser
impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo legal,
contados da diplomação, instruída a ação com
provas de abuso do poder econômico, corrupção ou
fraude. Assinale a alternativa que apresenta este
prazo.
(A)
(B)
(C)
(D)

15 (quinze) dias.
30 (trinta) dias.
45 (quarenta e cinco) dias.
5 (cinco) dias.

13. Os
partidos
políticos,
após
adquirirem
personalidade jurídica, na forma da lei civil, deverão
registrar seus Estatutos no órgão competente.
Assinale a alternativa que apresenta onde deverão
ser registrados os estatutos.
(A)
(B)
(C)
(D)

No Cartório Eleitoral.
No Cartório de Registro Civil.
No Tribunal Regional Eleitoral.
No Tribunal Superior Eleitoral.

14. É correto afirmar que compete à União, aos Estados
e ao Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre
(A) direito tributário, financeiro, penitenciário,
econômico e urbanístico.
(B) direito agrário, financeiro, econômico,
societário e infortunístico.
(C) direito rural, financeiro, penitenciário,
econômico e urbanístico.
(D) direito financeiro, penitenciário, econômico,
patrimonial urbanístico.

15. Os Territórios Federais integram a União, e sua
criação, transformação em Estado ou reintegração
ao Estado de origem serão reguladas na forma da
lei. Assinale a alternativa correta quanto à forma a
ser regulada.

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

Lei Orgânica.
Decreto Lei.
Lei Ordinária.
Lei Complementar.

16. Em se tratando da Lei Processual Civil, a jurisdição é
exercida em todo o território nacional conforme os
dispositivos legais. Com relação à jurisdição
voluntária e à contenciosa civil, assinale a
alternativa que apresenta quem a exerce em todo o
território nacional.
(A) A jurisdição voluntária é exercida pelo
Ministério Público Federal.
(B) A jurisdição contenciosa é exercida pelo Juiz de
Paz.
(C) Ambas são exercidas pelo Ministério Público
Estadual.
(D) A jurisdição contenciosa e voluntária é exercida
pelos juízes.

17. Conforme previsto no artigo 3º do Código de
Processo Civil, para propor ou contestar ação é
necessário ter
(A)
(B)
(C)
(D)

interesse e legitimidade.
possibilidade e capacidade.
discricionariedade e interesse.
capacidade e maioridade.

18. O Código de Processo Civil estabelece a capacidade
processual para pleitear em juízo a tutela
jurisdicional. No caso de incapazes, assinale a
alternativa correta quanto à representação
processual em juízo.
(A) Os incapazes serão tutelados pelos parentes
mais próximos ou os mais remotos, na forma
da lei civil.
(B) Os incapazes serão curatelados pelos parentes
mais próximos excluindo os remotos, na forma
da lei civil.
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(C) Os incapazes serão curatelados pelos parentes
próximos e, na falta de destes, os remotos, na
forma da lei civil.
(D) Os incapazes serão representados ou assistidos
por seus pais, tutores ou curadores, na forma
da lei civil.

19. Em ação judicial para propor ação, há necessidade
do consentimento de um dos cônjuges. Assinale a
alternativa que apresenta em qual situação não se
pode suprir a obrigatoriedade do consentimento de
um dos cônjuges.
(A) O
cônjuge
somente
necessitará
do
consentimento do outro para propor ações que
versem sobre direitos reais imobiliários.
(B) O
cônjuge
somente
necessitará
do
consentimento do outro para propor ações que
versem sobre direitos do consumidor.
(C) O
cônjuge
somente
necessitará
do
consentimento do outro para propor ações que
versem sobre direitos de família.
(D) O
cônjuge
somente
necessitará
do
consentimento do outro para propor ações que
versem sobre direitos de imagem.

20. Havendo interesses de incapazes, deverá a parte
que ingressar com ação requerer a intimação do
Ministério Público e quando a lei considerar
obrigatória. Neste caso, é correto afirmar que a falta
do pedido de intimação do Ministério Público
acarretará nulidade
(A)
(B)
(C)
(D)

do ato do processo.
parcial do processo.
relativa do processo.
do processo.

21. Havendo conflito de competência em processo civil,
assinale a alternativa que apresenta quem pode
suscitar o conflito.
(A) O conflito pode ser suscitado somente pelo
autor ou pelo Ministério Público.
(B) O conflito pode ser suscitado somente pelo réu
ou pelo Ministério Público.

(C) O conflito pode ser suscitado tanto pelo
Ministério Público quanto pelo juiz.
(D) O conflito pode ser suscitado por qualquer das
partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz.

22. Em se tratando de Declaração de Incompetência,
argui-se pela peça processual condizente por meio
de
(A)
(B)
(C)
(D)

agravo retido, a incompetência absoluta.
embargos, a incompetência absoluta.
exceção, a incompetência relativa.
agravo de instrumento, a competência
absoluta e relativa.

23. O Código de Processo Civil no Capítulo V, no artigo
139, indica os auxiliares do Juízo, além de outros,
cujas atribuições são determinadas pelas normas de
organização judiciária. Assinale a alternativa que
apresenta quem são os auxiliares da Justiça, como
previsto na Lei Processual Civil.
(A) O advogado, o oficial de justiça, o perito, o
depositário, o administrador e o intérprete.
(B) O escrivão, o oficial de justiça, o Ministério
Público, o depositário, o administrador e o
intérprete.
(C) O escrivão, o oficial de justiça, o procurador
geral do estado, o depositário, o administrador
e o intérprete.
(D) O escrivão, o oficial de justiça, o perito, o
depositário, o administrador e o intérprete,
apenas.

24. Trata-se do princípio constitucional aplicado ao
processo civil que almeja a produção de resultados
jurídicos para promover a tutela do direito no plano
material e a razoabilidade do prazo na duração dos
trâmites processuais, sob a responsabilidade do
Magistrado. Assinale a alternativa que apresenta o
princípio descrito.
(A)
(B)
(C)
(D)

Princípio da Razoabilidade.
Princípio do Devido Processo Legal.
Princípio da Identidade Física do Juiz.
Princípio da Efetividade.
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ouvir o nome, ela para: vira-se para ele, mais cordial,
25. “É correto afirmar que a incompetência absoluta
deve ser
(A) declarada de ofício e pode ser alegada, em
qualquer tempo e grau de jurisdição,
independentemente de exceção.
(B) suscitada pela parte e pode ser alegada, em
qualquer tempo e grau de jurisdição,
independentemente de competência.
(C) arguida pelo réu, não sendo lícito em a
alegação em duplo grau de jurisdição, salvo
exceção.
(D) arguida pela parte prejudicada desde que não
haja preclusão do direito, no prazo de
contestação na forma de exceção.

quase alegre; encara-o confiante:
─ Já vi tudo!
─ Tudo como?
Ela aparece aliviada:
─ Eu não sou Marilena, Marilena é minha irmã.
Pasmo, exclama: “Meu Deus do céu! Que coisa!” A
garota sorri, divertida com a confusão:
─ Eu sou Iara.
Osmar faz a pergunta desnecessária:
─ E são gêmeas?
Na véspera, conhecera Marilena. Fora um desses
flertes deliciosíssimos de ônibus. Viajaram em pé, lado a

LÍNGUA PORTUGUESA

lado, cada qual pendurado na sua argola. Quando
saltaram, no mesmo poste, era evidente que a simpatia

Leia o texto abaixo para responder às questões 26 e 27.

era recíproca e irresistível. Marilena deu-lhe telefone,
endereço, tudo. Só não lhe dissera por falta de

As gêmeas
Estava tomando café em pé quando viu passando,
na calçada, a pequena que começara a namorar na

oportunidade que tinha uma irmã gêmea, Iara. Quando
se encontraram mais tarde, Osmar contou o episódio e
dramatizou:

véspera. Largou a xícara, largou tudo e atirou-se no seu

─ Sabe que eu estou com a minha cara no chão?

encalço, quase como um maluco. Tropeça num

Besta! Semelhança espantosa! Assim nunca vi, puxa!

cavalheiro, esbarra numa senhora, e vai alcançar a

Como é que pode, hein?

menina pouco adiante. Caminha lado a lado e faz a alegre
pergunta:

Sentaram-se num banco de jardim. E, então,
Marilena contou que o equívoco de Osmar não seria o

─ Como vai essa figurinha?

primeiro, nem o último. Mesmo amigos e até parentes

A garota, que era realmente linda, estaca por um

incidiam por vezes na mesma confusão. A única coisa que

segundo. Olha-o, de alto a baixo, com surpresa e susto.

diferia entre as duas era um bracelete que Iara usava e a

Em seguida, vira o rosto e continua andando. Osmar,

outra não. Ainda na sua impressão profunda, ele

desconcertado, apressa o passo e a interroga: “Mas que

observa:

é isso? Não me reconheces mais?” Nenhuma resposta. E

─ Irmãs assim, gêmeas, são muito amigas, não são?

ele, num espanto misturado de irritação: “Que máscara é

Marilena parece vacilar:

essa?” Silêncio, ainda. Nessa altura dos acontecimentos,

─ Depende.

a menina só falta correr. Então, Osmar perde a paciência;

Ele insiste: “E vocês?” Marilena resiste:

segura o braço da fulana: “Olha aqui, Marilena...” Ao
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─ Você está querendo saber muito. Vamos mudar
de assunto que é melhor.
RODRIGUES, Nelson. A vida como ela é... em série. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 2012.
26. De acordo com o texto, analise as assertivas abaixo.
I.

II.

III.

Marilena fingiu ter uma irmã gêmea quando
percebeu que Osmar a tinha reconhecido, para
brincar com ele.
Osmar ficou espantado com a semelhança
entre as irmãs e Marilena afirmou que até
parentes e amigos se confundiam. A
semelhança era tanta que apenas um
bracelete, usado por uma delas, poderia
diferenciá-las.
Marilena, ao ser questionada por Osmar se era
amiga de Iara, sua irmã, preferiu não fazer
muitos comentários a respeito porque não se
dava muito bem com ela, uma vez que Iara já
tinha roubado muitos namorados dela no
passado.

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)

I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
I e III, apenas.

27. De acordo com a norma-padrão da Língua
Portuguesa, analise a frase abaixo, transcrita do
texto, e, em seguida, assinale a alternativa que
apresenta um sinônimo da palavra destacada.
“Mesmo amigos e até parentes incidiam por vezes

28. De acordo com a norma-padrão da Língua
Portuguesa e quanto à ortografia, assinale a
alternativa correta.
(A) O povo reclamou do aumento da gazolina.
(B) Ele não tem permição para entrar no gabinete.
(C) O êxtase tomava o coração da jovem mulher
quando ela viu seu filho.
(D) O homem apresciava a paisagem com os olhos
marejados.

29. De acordo com a norma-padrão da Língua
Portuguesa e quanto aos pronomes, assinale a
alternativa correta.
(A) Ele preparou algo para eu comer.
(B) Ela mim levou para casa depois de tudo o que
aconteceu.
(C) Eu se mexo muito enquanto durmo.
(D) Nós se casamos ontem na igreja matriz.

30. De acordo com a norma-padrão da Língua
Portuguesa e quanto à concordância verbal, assinale
a alternativa correta.
(A) Haviam muitas flores no velório da diretora da
escola.
(B) Fazem dois dias que não falo com ele.
(C) Sobraram duas caixas de leite na cozinha.
(D) Falta quinze minutos para acabar o tempo da
prova.

31. De acordo com a norma-padrão da Língua
Portuguesa e quanto à concordância nominal,
assinale a alternativa correta.

na mesma confusão.”
(A)
(B)
(C)
(D)

Discutiam.
Incorriam.
Enganavam-se.
Duvidavam.

(A) Ele tem bastante respeito pelos pais.
(B) Ela mesmo falará com o advogado.
(C) Ela estava meia pensativa quando eu a
encontrei.
(D) A advogada tem menas liminares para analisar
hoje do que ontem.
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32. De acordo com a norma-padrão da Língua
Portuguesa e quanto à acentuação, assinale a
alternativa correta.
(A) Gosto de ouvir os pássarinhos cantando em
minha janela.
(B) Minha mãe visita o túmulo do meu pai todos
os dias.
(C) Ele não leu estes ítens do Edital de abertura do
processo seletivo.
(D) Essa fruta foi genéticamente modificada.

33. De acordo com a norma-padrão da Língua
Portuguesa e quanto às figuras de linguagem,
assinale a alternativa que apresenta uma figura de
linguagem conhecida como eufemismo.
(A) A asa da xícara está quebrada.
(B) Vi ela descendo a rua da feira ontem.
(C) Tivemos uma surpresa inesperada com sua
presença na festa.
(D) Meu amigo passou desta para melhor.

34. De acordo com a norma-padrão da Língua
Portuguesa, assinale a alternativa em que a palavra
destacada seja classificada como advérbio.
(A) Gostamos de fazer passeios noturnos perto da
praia.
(B) A casa azul da esquina foi vendida.
(C) Infelizmente, não pudemos fazer nada para
salvar a vida dela.
(D) Nós não vamos à festa de aniversário de seu
filho.

35. De acordo com a norma-padrão da Língua
Portuguesa e quanto à classe de palavras, assinale a
alternativa em que o verbo destacado esteja
conjugado de forma correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

Se eu possava, falaria com ele hoje mesmo.
Pode ponhar a caixa naquele canto.
Eu engolo a comida com dificuldade.
Se ele mantiver a calma, ninguém será
prejudicado.

CONHECIMENTOS GERAIS
36. Em fevereiro de 2015, o ator norte-americano
Leonard Nimoy morreu, aos 83 anos, devido ao
agravamento de uma doença crônica em seu
pulmão. Nimoy ficou mundialmente conhecido por
seu personagem Spock, em uma famosa franquia de
entretenimento que, a princípio, consistia em um
seriado para TV, mas logo ganhou espaço nos
cinemas. Assinale a alternativa que apresenta o
seriado/ filme do qual trata a descrição.
(A)
(B)
(C)
(D)

O Senhor dos Anéis.
Jornada nas Estrelas.
Harry Potter.
E.T.

37. Trata-se do fenômeno natural que ajuda a manter a
Terra aquecida. Porém, devido à intervenção do
homem sobre a natureza, tal fenômeno vem
crescendo e deixando o planeta cada vez mais
quente, sendo considerado um problema ambiental.
Trata-se do
(A)
(B)
(C)
(D)

Efeito Estufa.
El niño.
Buraco negro.
Tsunami.

38. Trata-se de um elemento indispensável para o
funcionamento do organismo dos mamíferos.
Participa na formação de dois hormônios da
glândula tireoide e sua falta pode causar até danos
cerebrais em crianças em decorrência da má
alimentação da mãe durante sua gestação. Está
presente em alimentos como o sal, o leite, a cebola
e a ameixa. É correto afirmar que a descrição referese ao
(A)
(B)
(C)
(D)

iodo.
açúcar.
sódio.
carboidrato.
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39. Trata-se do imperador mongol que construiu o
maior império de todos os tempos com relação à
extensão territorial, cobrindo regiões desde a China
até a Europa Oriental, passando pela Pérsia e pelo
Oriente Médio. Iniciou sua longa campanha na
China em 1207. Assinale a alternativa que o
apresenta.
(A)
(B)
(C)
(D)

Gêngis Khan.
Che Guevara.
Napoleão Bonaparte.
Alexandre, o Grande.

40. Assinale a alternativa que apresenta o longametragem que ganhou o Oscar de melhor filme em
2015, estrelado por Michael Keaton.
(A)
(B)
(C)
(D)

Malévola.
A Teoria de Tudo.
Birdman.
Titanic.
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