CONCURSO PÚBLICO

TÉCNICO EXECUTIVO

Advogado
Data: 20/10/2013
Duração: 5 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 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo, e os
temas para o Estudo de Casos:
Português

Informática

Conhecimentos Específicos

Estudo de Casos

01 a 15

16 a 25

26 a 60

2 Temas

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.
c) Um Caderno de Estudo de Casos.
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 4 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
TEXTO1

OUTRO FRACASSO
Veríssimo, O Globo, 08/09/2013

Estou escrevendo sem saber se já atacaram a Síria. O que dá
para saber sem esperar os fatos é que, mais uma vez, as Nações
Unidas não tiveram nada a ver com o assunto. A ONU é um monumento aos melhores sentimentos humanos e ao mesmo tempo
uma prova de como os bons sentimentos pouco podem, portanto
um monumento à inconsequência.
O fracasso da ONU na sua missão mais importante, que é evitar
as guerras, torna as suas mil e uma utilidades supérfluas. Pouca
gente sabe tudo que a ONU faz nos campos da saúde, da agricultura, dos direitos humanos etc., como pouca gente sabia que a Liga
das Nações, sua precursora, também promovia cooperação técnica
entre nações e programas sociais, além de tentar inutilmente manter
a paz. O principal ideal que a ONU herdou da Liga foi a do debate
substituindo a guerra, e a racionalidade superando as desavenças
tribais. Nisso, suas únicas diferenças da Liga das Nações são que
uma sobrevive à frustração que liquidou a outra e tem a adesão
dos Estados Unidos, que a outra não tinha.
Apesar de o presidente americano durante a Primeira Guerra
Mundial, Woodrow Wilson, ter sido um entusiasta da Liga que
acabaria com todas as guerras, o Congresso americano rejeitou
a participação dos Estados Unidos na organização, o que matou
Wilson de desgosto. O Congresso aprovou a entrada do país na
ONU depois da Segunda Guerra, mas a antipatia continuou. O
desdém pela ONU ou por qualquer entidade supranacional é uma
constante do conservadorismo americano. E, no entanto, a ONU já
dura mais que o dobro que durou a Liga das Nações. Ela também
é um monumento à perseverança sem nada que a justifique.
Talvez se deva adotar a ONU como símbolo justamente dessa
insensata insistência, dessa inconsequência heroica. Com todas
as suas contradições e frustrações, ela representa a teimosia da
razão em existir num mundo que teima em desmoralizá-la. Pode
persistir como uma cidadela do Bem, na falta de palavra menos
vaporosa, nem que seja só pra gente fingir que acredita neles, na
ONU e no Bem, porque a alternativa é a desistência. É aceitar que,
incapaz de vencer o desprezo e a prepotência dos que a desacreditam, a ideia de uma comunidade mundial esteja começando a
sua segunda agonia.
A Liga das Nações durou até 1946, mas agonizou durante 20
sangrentos anos, até morrer de irrelevância. A ONU, depois de
mais este fracasso, só terá levado mais tempo para se convencer
de sua própria irrelevância.

01. Ao dizer, no primeiro parágrafo, que as “Nações Unidas não
tiveram nada a ver com o assunto”, o autor do texto pretende opinar
que as Nações Unidas:
A) não provocaram a complicada situação da Síria
B) não se importaram com os problemas que a população síria
enfrenta
C) não participaram efetivamente da discussão do problema
D) não agem prontamente diante das complicações mundiais
E) obedecem rigorosamente aos interesses das grandes potências

02.

Ao afirmar que as Nações Unidas são “um monumento à
inconsequência”, o autor do texto critica a ONU pela seguinte razão:
A)
B)
C)
D)
E)

falta de resultados práticos
irresponsabilidade dos seus dirigentes
demora em tomar decisões importantes
desinteresse pelos problemas que afetam países pobres
gastos imensos e injustificados da Organização

03. No início do texto, o autor diz aos leitores que está “escrevendo sem saber se já atacaram a Síria”; essa afirmação tem a
função de:
A)
B)
C)
D)
E)

mostrar ao leitor que o cronista está distante dos acontecimentos
indicar que suas posições podem ser desmentidas pelos fatos
demonstrar que se trata de um texto preditivo e não de análise
contestar previamente as críticas apressadas
destacar que o fato, ou não, do ataque à Síria não muda a
imagem da ONU

04.

O texto é escrito em língua culta, mas, em alguns trechos,
permite-se o emprego da linguagem coloquial, que é o que ocorre
no seguinte segmento:
A) “Estou escrevendo sem saber se já atacaram a Síria”
B) “O que dá para saber sem esperar os fatos é que, mais uma
vez, as Nações Unidas não tiveram nada a ver com o assunto”
C) “A ONU é um monumento aos melhores sentimentos humanos
e ao mesmo tempo uma prova de como os bons sentimentos
pouco podem, portanto um monumento à inconsequência”
D) “A Liga das Nações durou até 1946, mas agonizou durante 20
sangrentos anos, até morrer de irrelevância”
E) “...a Liga das Nações, sua precursora, também promovia cooperação técnica entre nações e programas sociais, além de
tentar inutilmente manter a paz”

05. “Nisso, suas únicas diferenças da Liga das Nações são que
uma sobrevive à frustração que liquidou a outra e tem a adesão dos
Estados Unidos, que a outra não tinha”. Se, em lugar dos termos
sublinhados, tivessem sido empregados pronomes demonstrativos,
as formas respectivas desses pronomes seriam:
A)
B)
C)
D)
E)

aquela / esta
esta / aquela
essa / aquela
aquela / essa
esta / essa

06. “O fracasso da ONU na sua missão mais importante, que é
evitar as guerras, torna as suas mil e uma utilidades supérfluas.
Pouca gente sabe tudo que a ONU faz nos campos da saúde, da
agricultura, dos direitos humanos etc., como pouca gente sabia
que a Liga das Nações, sua precursora, também promovia cooperação técnica entre nações e programas sociais, além de tentar
inutilmente manter a paz”.
O período abaixo cujo significado é incoerente em função do que
está expresso nesse segmento do texto é:
A) Apesar das mil e uma utilidades da ONU, elas se tornam supérfluas diante do fracasso de sua principal missão, que é evitar
as guerras.
B) Tal qual no caso da Liga das Nações, pouca gente sabe das
demais ações da ONU no campo social ou econômico.
C) Embora tentasse inutilmente manter a paz, a Liga das Nações
também promovia cooperação técnica entre nações.
D) A Liga das Nações e a ONU se aproximavam ideologicamente
pela semelhança nas ações cooperativas.
E) Mesmo atuando nos campos da saúde, da agricultura, dos
direitos humanos etc., pouca gente toma conhecimento dessa
atuação.
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07. Em algumas passagens do texto, o autor emprega orações

12. Após a leitura do texto, depreende-se que seu autor defende:

reduzidas. A alternativa em que a substituição da oração reduzida
por uma forma nominal foi feita de forma equivocada é:

A) o fim da ONU, por sua irrelevância no debate dos conflitos
mundiais
B) a volta da Liga das Nações, por sua presença mais firme
C) a permanência da ONU, em função de sua importância social
D) a ONU como representação da teimosia da razão
E) a continuidade da ONU, por seu papel relevante nos conflitos

A) “além de tentar inutilmente manter a paz” / além da tentativa
inútil de manter a paz
B) “foi o do debate substituindo a guerra” / foi o do debate em
substituição à guerra
C) “a racionalidade superando as desavenças tribais” / a racionalidade na superação das desavenças tribais
D) “O que dá para saber sem esperar os fatos” / o que dá para
saber sem a esperança nos fatos
E) “ela representa a teimosia da razão em existir num mundo que
teima em desmoralizá-la” / ela representa a teimosia da razão
em existir num mundo que teima em sua desmoralização

08. “Apesar de o presidente americano durante a Primeira Guerra Mundial, Woodrow Wilson, ter sido um entusiasta da Liga que
acabaria com todas as guerras, o Congresso americano rejeitou
a participação dos Estados Unidos na organização, o que matou
Wilson de desgosto”.
Na progressão de um texto, muitos elementos retomam elementos
anteriores de modo a construir coesão entre esses elementos; nesse caso, os três primeiros elementos de coesão nesse segmento
do texto são:
A)
B)
C)
D)
E)

Woodrow Wilson / que(1) / guerras
que(1) / organização / o
o presidente americano / Woodrow Wilson / Primeira Guerra
Estados Unidos / organização / que(2)
organização / que(2) / Wilson

09. “O Congresso aprovou a entrada do país na ONU depois da
Segunda Guerra”; a forma de reescrever-se essa frase do texto
de modo a torná-la gramaticalmente errada ou com modificação
do sentido original é:

13.

A alternativa em que as palavras sublinhadas pertencem à
mesma classe gramatical e apresentam o mesmo valor semântico é:

A) “Estou escrevendo sem saber se já atacaram a Síria”. / “Talvez
se deva adotar a ONU como símbolo...”
B) “O que dá para saber sem esperar os fatos é que, mais uma
vez, as Nações Unidas não tiveram nada a ver com o assunto”
/ O fracasso da ONU na sua missão mais importante, que é
evitar as guerras, torna as suas mil e uma utilidades supérfluas”
C) “A ONU é um monumento aos melhores sentimentos humanos
e ao mesmo tempo uma prova de como os bons sentimentos
pouco podem” / “Pouca gente sabe tudo que a ONU faz nos
campos da saúde, da agricultura, dos direitos humanos etc.,
como pouca gente sabia que a Liga das Nações...”
D) “O fracasso da ONU na sua missão mais importante, que é
evitar as guerras, torna as suas mil e uma utilidades supérfluas” / ”Pouca gente sabe tudo que a ONU faz nos campos da
saúde,...”
E) “Congresso americano rejeitou a participação dos Estados
Unidos na organização, o que matou Wilson de desgosto” /
“...mas agonizou durante 20 sangrentos anos, até morrer de
irrelevância”

14. Observe a charge abaixo.

A) Depois da Segunda Guerra, a entrada do país na ONU foi
aprovada pelo Congresso.
B) Depois da Segunda Guerra, o Congresso aprovou a entrada
do país na ONU.
C) O Congresso, depois da Segunda Guerra, aprovou a entrada
do país na ONU.
D) O Congresso aprovou depois da Segunda Guerra a entrada do
país na ONU.
E) Depois da Segunda Guerra, foi aprovada pelo Congresso a
entrada do país na ONU.

10. “...a ONU já dura mais que o dobro que durou a Liga das
Nações. Ela também é um monumento à perseverança sem nada
que a justifique”.
Nesse segmento do texto, o pronome sublinhado fica pouco claro;
o modo de, corretamente, explicitar o seu significado é:
A)
B)
C)
D)
E)

sem nada que justifique ela
sem nada que justifique a ONU
sem nada em que ela seja justificada
sem nada que justifique essa perseverança
sem nada justificá-la

11. “É aceitar que, incapaz de vencer o desprezo e a prepotência dos que a desacreditam, a ideia de uma comunidade mundial
esteja começando a sua segunda agonia”. A expressão sublinhada
se justifica porque:
A)
B)
C)
D)
E)

outra comunidade anterior já desapareceu
a ONU já sofreu crise semelhante
a ideia de uma comunidade mundial nunca chegou a vingar
a ONU e a Liga das Nações persistem em sua sobrevivência
a ONU e a Liga das Nações atravessam a mesma crise

A charge pretende mostrar:
A) o desprezo da ONU por temas realmente polêmicos
B) o menosprezo dos debates da ONU por temas que afetem os
pobres
C) a falta de credibilidade da ONU junto aos países ricos
D) a distância entre o discurso e a prática
E) a distância socioeconômica entre os povos

15.

Sobre os componentes visuais e linguísticos da charge podemos afirmar que:
A) a preposição “com” na primeira fala tem valor de companhia
B) os três pontos de exclamação ao final da primeira fala mostram
surpresa
C) a aparência do menino no segundo quadrinho o identifica como
árabe
D) as duas falas mostram diferenças no trato da língua
E) o menino do segundo quadrinho mostra preocupação com o
problema que irá enfrentar
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INFORMÁTICA

16. Na integração de dispositivos aos microcomputadores, existem três tipos, caracterizados a seguir:
I- Os que operam exclusivamente na entrada de dados.
II- Os que operam exclusivamente na saída de dados.
III- Os que operam tanto na entrada como na saída de dados,
dependendo do momento em que são utilizados.
Três exemplos desses dispositivos, um de cada tipo (I, II e III), são,
respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

20. No Word 2010 BR, o atalho de teclado Ctrl + = tem por significado aplicar o seguinte recurso:
A)
B)
C)
D)
E)

sublinhado
sobrescrito
sombreamento
subscrito
símbolo

21. A planilha abaixo foi criada no software Calc do pacote LibreOffice 4.1:

pendrive, teclado e scanner
teclado, plotter e disco rígido
impressora, scanner e webcam
webcam, pendrive e impressora
disco rígido, impressora e plotter

17. A figura abaixo ilustra a nova interface do Windows 8:

Nela foram realizados os seguintes procedimentos:
•

•

Foi inserida uma expressão em D7, para determinar o 2º maior
número entre todos os números inseridos nas células A5, B5,
C5 e D5.
Foi inserida uma expressão em D12, usando a função MÍNIMO,
menor número entre todos os números inseridos nas células
A10, B10, C10 e D10.

É uma interface destinada a dispositivos com telas sensíveis ao
toque, mas que funciona perfeitamente como mouse e teclado. Sua
principal característica, além do visual minimalista, é que todos os
aplicativos funcionam em tela cheia, sem barras de ferramentas e
outros controles visíveis, tudo no sentido de utilizar todo o espaço
da tela exclusivamente para exibição de conteúdo, sem dividi-lo com
menus e barras de ferramentas. Ela é conhecida como Interface:

As expressões inseridas em D7 e D12 foram, respectivamente:

A)
B)
C)
D)
E)

22. No Writer do pacote LibreOffice 4.1, o acionamento do ícone

Dolphin
Design
Merlin
Metro
Flex

18.

No gerenciador de arquivos Windows Explorer para
uso em sistema operacional Windows, um usuário seleciona
a pasta DOCUMENTOS no disco C: e, nessa pasta, o arquivo CONTRATO170913.DOCX. Para renomear o arquivo
selecionado para CONTRATO200913.DOCX, ele deve, após
selecionar CONTRATO170913.DOCX, teclar em:
A)
B)
C)
D)
E)

F2
F4
F7
F6
F8

19. No gerenciador de arquivos Nautilus para uso em sistema operacional Linux, para selecionar diversos arquivos em ordem sequencial numa pasta ou diretório, deve-se proceder da seguinte forma:
•
•

A)
B)
C)
D)
E)

=MAIOR(A5;D5:2) e =MÍNIMO(A10;D10)
=MAIOR(A5;D5) e =MÍNIMO(A10;D10)
=MAIOR(A5&D5;2) e =MÍNIMO(A10&D10)
=MAIOR(A5:D5) e =MÍNIMO(A10:D10)
=MAIOR(A5:D5;2) e =MÍNIMO(A10:D10)

equivale à execução de um determinado atalho de teclado. O
significado desse ícone e o atalho de teclado são, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

alterar tamanho de fonte e Ctrl + U
aplicar sublinhado e Ctrl + S
aplicar sublinhado e Ctrl + U
alterar cor de fonte e Ctrl + S
alterar cor de fonte e Ctrl + U

23. Uma apresentação de slides foi criada no software Impress
do pacote LibreOffice 4.1. Pressionar a tecla de função F7 tem a
seguinte finalidade:
A)
B)
C)
D)
E)

configurar transição de slides
verificar ortografia e gramática
salvar o slide atual em formato JPG
inserir número de página em todos os slides
aplicar novo design padrão a toda a apresentação

Clicar no primeiro arquivo, por meio do ponteiro do mouse, e
manter uma tecla pressionada.
Clicar no último arquivo desejado; com isso, todos os arquivos
no intervalo estarão selecionados.

A tecla que deve ser mantida pressionada é:
A)
B)
C)
D)
E)

F1
F3
Shift
Del
Alt
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24. A figura abaixo mostra uma janela do Internet Explorer 10 BR:

27. Leonardo consegue aprovação para ocupar cargo público
de professor no município Paraíso. Ao continuar os seus estudos,
obtém aprovação para ocupar cargo público em carreira técnicocientifica em autarquia federal. No regime geral de acumulação de
cargos previsto na Constituição Federal, é possível acumular um
cargo municipal de professor e outro:
A)
B)
C)
D)
E)

federal, de geógrafo
federal, de professor
municipal, de economista
federal, de engenheiro
estadual, de músico

28. Hélio é um pequeno produtor rural, segundo os critérios
definidos em lei. Em determinado momento, é surpreendido por
comunicação oficial de que sua propriedade não seria considerada
produtiva e estaria relacionada para integrar projeto para distribuição
de terras vinculado ao programa de reforma agrária. Nos termos das
normas previstas na Constituição Federal, o comentário correto é:

Essa janela é exibida no browser quando se executa o seguinte
atalho de teclado:
A)
B)
C)
D)
E)

Ctrl + J
Ctrl + D
Ctrl + W
Alt + D
Alt + J

25. No Outlook 2010 BR, pressionar a tecla de função F9 é uma
alternativa para o acionamento do seguinte ícone:
A)

B)

C)

D)

E)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26.

No país YY, o movimento revolucionário Primeiro de Abril
assomou ao poder estatal. Imediatamente estabeleceu novas regras e outorgou uma nova Constituição. Uma das características
do poder constituinte originário consiste na sua:
A)
B)
C)
D)
E)

parcialidade
onipotência
limitação
subordinação
vinculação

A) A pequena propriedade rural é protegida da reforma agrária,
mesmo que o titular possua outra propriedade.
B) A média propriedade rural é protegida da reforma agrária, desde
que o titular não possua outra propriedade.
C) A grande propriedade rural é protegida da reforma agrária,
desde que o titular não possua outra propriedade.
D) A pequena propriedade rural é protegida da reforma agrária,
desde que o titular participe de cooperativa.
E) A média propriedade rural é protegida da reforma agrária, desde
que o titular esteja incluído em programa oficial de incentivo.

29. Epimedes é advogado, possuindo razoável clientela. Para
aprimorar o uso do tempo no atendimento aos clientes, dividiu o
escritório em duas seções: uma, destinada ao serviço interno; e
outra, separada por salas de atendimento individual, em número
de quatro, onde atende aos seus clientes em horas previamente
agendadas. Em determinado dia, recebeu quatro clientes: Mévio,
aduzindo estar ameaçado de prisão indevida; Cláudio, afirmando
que o Estado não lhe estaria fornecendo uma certidão necessária
para suas atividades; Afonso, que apresentava consulta sobre um
direito fundamental ainda não regulamentado; e Gilda, que gostaria
de obter informações pessoais inseridas em cadastro público, que
não respondia às suas solicitações. Após as consultas, retornou ao
setor interno e distribuiu as tarefas aos seus advogados-assistentes,
fixando os remédios cabíveis, da seguinte forma, impetração de:
A) Mandado de Segurança para Mévio, Habeas Corpus para Cláudio, Mandado de Injunção para Afonso e Habeas Data para Gilda.
B) Habeas Data para Mévio, Mandado de Segurança para Cláudio,
Mandado de Injunção para Afonso e Habeas Data para Gilda.
C) Habeas Corpus para Mévio, Habeas Corpus para Cláudio,
Mandado de Injunção para Afonso e Habeas Data para Gilda.
D) Mandado de Injunção para Mévio, Mandado de Segurança para
Cláudio, Mandado de Injunção para Afonso e Habeas Data para
Gilda.
E) Habeas Corpus para Mévio, Mandado de Segurança para
Cláudio, Mandado de Injunção para Afonso e Habeas Data
para Gilda.

30. Pablo, após anos de militância política, tendo inclusive exercido mandato como Prefeito na sua cidade natal, vem a ter declarada,
judicialmente, a sua incapacidade civil, de forma absoluta. Apesar
disso, apresentou requerimento para candidatar-se a cargo eletivo.
Diante desse fato, o requerimento deve ser:
A) indeferido, por ser causa de perda de direitos políticos
B) deferido, por não ser causa de perda de direitos políticos
C) deferido, por ser causa de suspensão temporária de direitos
políticos
D) indeferido, por ser causa de suspensão de direitos políticos
E) deferido, por não ser causa de suspensão de direitos políticos
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31.

O município WW pretende ocupar determinado imóvel para
construir prédio destinado a creche, necessária para atender aos
reclamos da comunidade local. Verificando o registro imobiliário,
constata que o proprietário é Russo de tal. Após diligências infrutíferas, não consegue obter a localização do titular do domínio. Por força
de pressão popular, a Administração local decide ocupar o imóvel e
realizar as obras necessárias à destinação educacional pretendida.
Não houve reclamação por parte do titular ou de eventuais sucessores. Deseja o município regularizar a titularidade do imóvel, que
ocupa há mais de vinte anos. Para isso, deve apresentar ação de:
A)
B)
C)
D)
E)

devolução
avulsão
retrocessão
usucapião
desapropriação

32. O Conselho Profissional que atua em determinada área
edita normas que pretendem estabelecer critérios para o exercício
da profissão, inclusive penalizando os que não cumprirem com a
normativa. Trata-se de aplicação do denominado poder:
A)
B)
C)
D)
E)

delegado
regulamentar
de polícia
extravagante
processual

33. No regime geral de remuneração fixado pela Constituição
Federal, o Deputado Estadual Paulo receberá valores identificados
sob a seguinte rubrica :
A)
B)
C)
D)
E)

salário
prêmio
gratificação
adicional
subsídio

34. O Ministério Público propôs Ação Civil Pública para responsabilizar o Estado pelas péssimas condições verificadas em
estabelecimento destinado ao recolhimento de menores infratores.
Julgado procedente o pedido, houve a constatação da existência
de danos morais:
A)
B)
C)
D)
E)

especiais
homogêneos
difusos
heterogêneos
juvenis

35.

Maria é submetida a processo administrativo disciplinar,
vindo a ser sancionada com a pena de advertência. O processo
administrativo é considerado instaurado quando existente:
A)
B)
C)
D)
E)

relatório
portaria
prova
defesa
instrução

36. Expedito recebe uma gratificação especial por atividades que desempenhou quando estava em atividade. Sua percepção ocorreu por
mais de vinte anos. Após esse período, surgiu nova lei extinguindo o
benefício. Diante da nova lei, o Departamento do Pessoal realizou uma
auditoria e determinou o cancelamento de todos os pagamentos referentes à citada gratificação. Trata-se aqui de violação do denominado:
A)
B)
C)
D)
E)

ato jurídico perfeito
direito consumado
trânsito em julgado
direito em expectativa
direito adquirido

37. Jerusa está grávida, e perdeu o poder familiar, sendo falecido o
seu esposo, gerador da vida em gestação. Há necessidade de proteger
os interesses do nascituro, que não tem ainda personalidade jurídica.
O sistema do Código Civil impõe, neste caso, a designação, de um:
A)
B)
C)
D)
E)

tutor
testamenteiro
guardião
curador
fideicomissário

38. Samanta adquire de Taumaturgo um bem imóvel. Ao definirem
as condições, estabelecem que o pagamento ocorrerá mediante
transferência de títulos da dívida pública para a vendedora. Considera-se pagamento equivalente a dinheiro o efetuado através de:
A)
B)
C)
D)
E)

título da dívida pública
escritura de confissão de dívida
cheque nominativo
ações preferenciais
cessão de direitos sociais

39. Paulo e Pedro estabelecem uma relação de comodato sobre
um bem. Tal contrato surgiu diante das inúmeras possibilidades
ofertadas pelo sistema legal. No Direito Civil, surge a denominada
posse direta através do seu exercício pelo:
A)
B)
C)
D)
E)

comodante
locador
vendedor
usufrutuário
depositante

40. Pedro adquire um imóvel sob regime enfitêutico. Após muito
pesquisar, verifica que a enfiteuse pode ser extinta. Preenchidos
os requisitos legais, deve Pedro exercer o denominado direito de:
A)
B)
C)
D)
E)

recesso
retorno
reivindicação
resgate
retirada

41. Febo é designado como vigia da propriedade de Marco. Em
determinado dia, é surpreendido com citação realizada em processo
civil, sendo autor Cláudio, alegando este que haveria violação à
sua posse. Após contratar advogado, Febo apresenta a defesa
cabível que seria, no sistema processual positivo, a alegação de:
A)
B)
C)
D)
E)

litisconsórcio
oposição
denunciação da lide
chamamento ao processo
nomeação à autoria

42. Alma propõe ação com pedido condenatório em face de
Ínclito, tendo em vista danos causados por colisão de veículos
conduzidos por ambos. Aduziu que o réu estaria em estado de
clara embriaguez, mas que havia se recusado a realizar o teste
de alcoolemia, por indicação do seu advogado que aparecera no
local do sinistro. Em resposta, o réu apresentou defesa aludindo à
incompetência do Juízo, por não ser o local adequado de propositura da ação, levantando preliminar de que o veículo que conduzia
não seria da sua titularidade, mas de uma prima, e apresentou
postulação de condenação do autor, por entender ser o mesmo o
culpado pelo acidente. Essas defesas apresentadas seriam:
A)
B)
C)
D)
E)

exceção de incompetência, ilegitimidade passiva, pedido indireto
incompetência absoluta, ilegitimidade passiva, reconvenção
exceção de incompetência, ilegitimidade passiva e pedido contraposto
incompetência absoluta, ilegitimidade passiva e exceção de suspeição
exceção de incompetência, ilegitimidade passiva e exceção de
impedimento
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43.

Abdul promove ação pelo procedimento ordinário em face
de Kaleb, postulando o deferimento de antecipação de tutela para
entrega de um automóvel de marca renomada, indevidamente retido
pelo réu, pois esgotado o prazo de empréstimo que fora realizado
para uso específico em solenidade de formatura. O réu aduz que
o empréstimo efetivamente ocorreu mas que não havia prazo para
a devolução do bem e que, mesmo depois da comunicação de
extinção da relação, não pretendia devolvê-lo antes do término do
processo. Diante dessas circunstâncias, deve o Juiz:
A) abrir fase probatória para esclarecimento de pontos relevantes
B) determinar a entrega do bem por manifesto propósito protelatório do réu
C) designar audiência de conciliação diante da complexidade das
questões postas
D) retornar os autos ao autor para esclarecimentos quanto aos
fatos
E) despachar abrindo prazo para que terceiros interessados apareçam para se manifestar

44.

Perácio obtém sentença civil condenatória para compelir
Padrácio, seu irmão, a compor os prejuízos causados em sua
propriedade, ao invadi-la conduzindo um carro particular, equipado
com sirenes e equipamento de som, em altíssimo nível. Tal conduta
foi aquilatada na fase cognitiva. Posteriormente, ao término da
fase cognitiva, foram constatadas perdas na floração vinculada à
atividade de apicultura ocorrida na propriedade e o decréscimo no
nascimento de porcos, cabritos, equinos e bovinos. Esses danos
devem ser valorados em liquidação por:
A)
B)
C)
D)
E)

cálculos
artigos
arbitramento
ficção
presunção

45. Tibúrcio apresenta execução lastreada em título executivo
extrajudicial e logra penhorar bem imóvel de titularidade do executado Pafúncio. Ao realizar os atos inerentes à alienação em hasta
pública, verifica que o bem está hipotecado ao Banco Fiador. Nos
termos da legislação processual, poderá ocorrer:
A)
B)
C)
D)
E)

arrematação com intimação prévia do credor hipotecário
autorização excepcional de venda pública
inclusão em praça se o executado concordar
paralisação do processo, aguardando declaração de insolvência
liberação por estar vinculado a direito real de garantia

46. Paulo é gerente executivo de contas do município Pedrão e
recebe verbas originárias de alugueres de imóveis públicos locados
à iniciativa privada. Essas receitas, em termos de finanças públicas,
são consideradas:
A)
B)
C)
D)
E)

originárias
derivadas
extraordinárias
flutuantes
amortizantes

47. Nos termos da Constituição Federal, que estabelece as matrizes para as normas orçamentárias que devem ser aplicadas por
todos os entes da federação, a vedação de concessão de créditos
ilimitados caracteriza o denominado princípio da:
A)
B)
C)
D)
E)

universalização
transparência
quantificação
sinceridade
responsabilidade

48. Flávia, atuando como auditora do Tribunal de Contas, realiza
análise quanto ao nível de endividamento público do órgão fiscalizado. Questionada sobre a modalidade de fiscalização realizada,
aduz tratar-se de controle:
A)
B)
C)
D)
E)

contábil
operacional
patrimonial
financeiro
finalístico

49. Nos termos da legislação específica, a nota de empenho pode
ser dispensada em caso de regime de:
A)
B)
C)
D)
E)

liquidação
fixação
estimativa
globalização
adiantamento

50. O município Pertinente busca realizar melhorias nos seus
serviços, implementando obras de relevo, muitas com auxílio de
verbas federais e estaduais repassadas em virtude de convênios
ou imposições legais. Buscando novas fontes de financiamento,
após realizar obras de utilidade em determinado bairro, ocupado por
pessoas de poder aquisitivo relevante, resolve apresentar projeto
de lei estabelecendo o tributo denominado:
A)
B)
C)
D)
E)

empréstimo compulsório
contribuição de melhoria
taxa de polícia
imposto sobre obras
pedágio especial

51. União, Distrito Federal, Estados e Municípios buscam aumentar suas arrecadações, instituindo novos tributos, obtendo mais
valores para direcionar à adequada prestação de serviços públicos.
Nessa linha, poderia a União Federal instituir novo tributo para
ampliar sua receita, com previsibilidade na Constituição Federal,
por meio do imposto sobre:
A)
B)
C)
D)
E)

operações financeiras
grandes fortunas
comércio de mercadorias
prestação de serviços
produtos industrializados

52. O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual
e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as
prestações se iniciem no exterior, é de competência estadual e as
alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e
de exportação, serão estabelecidas mediante a edição de:
A)
B)
C)
D)
E)

Portaria do Governador do Estado
Decreto do Presidente da República
Decreto Legislativo da Câmara dos Deputados
Resolução do Senado Federal
Regulamento do Conselho da República

53. No âmbito das ações coletivas, existe proibição expressa
para sua utilização no pertinente a tributos. Trata-se de vedação
relacionada a:
A)
B)
C)
D)
E)

Habeas Corpus
Ação Civil Pública
Mandado de Segurança
Habeas Data
Mandado de Injunção
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54. Manoel é aprovado em concurso para cargo efetivo no Estado
do Rio de Janeiro. De acordo com o regulamento do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro, a sua
remuneração durante o estágio experimental corresponderá, em
relação ao vencimento do cargo, o seguinte percentual:
A)
B)
C)
D)
E)

100%
90%
80%
70%
60%

55. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 103, de 2002,
a CECIERJ é uma fundação responsável por fornecer educação a
distância, por meio do seguinte órgão:
A)
B)
C)
D)
E)

60. Tem sido comum o pleito de conferir maior representação aos
reclamos populares, fortalecendo a participação direta dos eleitores
diante das críticas desfechadas ao modelo representativo clássico.
Um dos mecanismos de participação popular é o plebiscito. Nos
termos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, caso um tema
já tenha sido objeto de consulta plebiscitária, não poderá novamente
ser apresentado, a não ser após um período, no mínimo, de:
A)
B)
C)
D)
E)

um ano
dois anos
três anos
quatro anos
cinco anos

Gerência de Educação Superior à Distância
Superintendência de Educação Superior à Distância
Diretoria de Educação Superior à Distância
Vice-Presidência de Educação Superior à Distância
Coordenadoria de Educação Superior à Distância

56. Eduardo, servidor estatutário, requer licença para estudar
no exterior, onde pretende cursar doutorado em área vinculada às
funções que exerce no Estado. Consoante as regras do Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro, acaso
deferido o seu pedido, o prazo máximo de duração da licença a ser
considerado como de serviço será de:
A)
B)
C)
D)
E)

três meses
seis meses
nove meses
doze meses
dezesseis meses

57. Sérgio é servidor ocupante de cargo efetivo do Estado do Rio
de Janeiro, tendo sido aprovado em concurso público para outro
cargo de provimento efetivo no mesmo Estado, onde será submetido a estágio experimental. Nesse caso, perceberá de remuneração do cargo de origem, nos termos do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro, verba correspondente:
A)
B)
C)
D)
E)

gratificação por adicional de tempo de serviço
prêmio de sugestões ao bom serviço
diárias de deslocamento
indenização de representação
ajuda de custo e transporte

58. Sávio é servidor público estatutário do Estado do Rio de Janeiro e, após renhida campanha, é eleito para o cargo de Prefeito
do município Y. Nos termos da Constituição do Estado do Rio de
Janeiro, Sávio, enquanto for Prefeito, poderá perceber a remuneração correspondente ao cargo municipal:
A)
B)
C)
D)
E)

cumulada com a do cargo estadual
alternativamente, optando pela do cargo estadual
sem acumulação com outro cargo
com outra de cargo federal
com outra da iniciativa privada

59. No curso das movimentações sociais dos últimos tempos,
instaurou-se o debate sobre a unificação das polícias e a desmilitarização do Estado. Consoante os termos da Constituição do Estado
do Rio de Janeiro, existem os cargos pertinentes aos militares dos
Estados, cujas patentes são conferidas pelo Governador. Caso um
militar estadual na ativa assuma cargo civil permanente:
A)
B)
C)
D)
E)

sofrerá processo de reforma
terá a sua exoneração declarada
será aposentado de ofício
será transferido para a reserva
terá deferida licenças em vencimentos
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PROPOSTAS PARA A PROVA DISCURSIVA
Utilize o espaço disponível para rascunho neste Caderno de Questões e transcreva o seu texto para o local indicado no Caderno de
Estudo de Caso.
Responda cada questão, utilizando o mínimo de 30 (trinta) linhas
e o máximo de 40 (quarenta) linhas.

QUESTÃO 01
O Ministério Público do Estado W propôs ação civil pública em face
do Estado W para que os serviços de saúde do hospital Emergência,
público, de administração estadual, fossem regularizados diante da
constatação de falta de material para o seu regular funcionamento.
Houve deferimento de medida liminar, havendo recurso que suspendeu os efeitos da decisão. Concomitantemente, o Estado requereu
ao Presidente do Tribunal a suspensão dos efeitos da decisão, o
que foi deferido, havendo recurso dessa decisão. A partir do caso
descrito, responda aos itens a seguir, utilizando os argumentos
jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso,
analisando a legitimidade, as formas de impugnação às decisões
judiciais, os fundamentos da ação.
GRADE DE AVALIAÇÃO - QUESTÃO 01
CONTEÚDO/CRITÉRIO

PONTUAÇÃO

A- Legitimidade

0a9

B- Fundamentos

0 a 10

C- Recursos

0a9

D- Clareza, coesão e coerência

0a6

E- Correção gramatical

0a6

QUESTÃO 02
Lei do Estado JJ regulamenta o trâmite da Comissão Parlamentar
de Inquérito, de competência da Assembléia Legislativa, criando
deveres e sanções para o Ministério Público e para o Poder Judiciário, no caso de descumprimento de determinações constantes
no referido ato do Poder Legislativo, bem como estabelecendo
rito para que os referidos órgãos estaduais possam cumprir as
determinações expedidas. O Governador do Estado sancionou
a lei em foco. Foi proposta, perante o Supremo Tribunal Federal,
Ação Direta de Inconstitucionalidade pelo Procurador-Geral da
República. Observado tal panorama, analise os vícios existentes na
lei, a forma de declaração do vício, a legitimidade, o procedimento
e a competência para a ação.
GRADE DE AVALIAÇÃO - QUESTÃO 02
CONTEÚDO/CRITÉRIO

PONTUAÇÃO

A- Vícios

0a9

B- Procedimentos

0 a 10

C- Legitimidade/competência

0a9

D- Clareza, coesão e coerência

0a6

E- Correção gramatical

0a6
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