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CADERNO DE PROVA – TIPO 1 
ADVOGADO 

 
Nome do candidato:  
Número do documento de identidade:  
Número de inscrição:  
 

Número de Controle:  
 
 

 
 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR A PROVA 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. Ao receber este caderno, confira inicialmente seus dados pessoais transcritos acima. 
1.2. Verifique se o Caderno de Provas está completo. Este Caderno de Prova é composto de 60 (sessenta) questões. Se este 

estiver incompleto ou apresentar qualquer defeito, informe ao fiscal para que sejam tomadas as providências cabíveis. 
1.3. Esta prova terá duração de quatro horas, já incluído o tempo destinado à identificação – que será feita no decorrer do 

certame - e ao preenchimento da folha de respostas. 
1.4. O candidato somente poderá deixar efetivamente a sala de provas depois de decorrida 1h (uma hora), contada a partir 

do efetivo início destas. 
1.5. Não é permitido fazer perguntas durante a prova. 
1.6. Só será permitido levar o Caderno de Prova, a partir dos últimos 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a 

conclusão da prova. 
1.7. Não é permitido copiar suas respostas por qualquer meio, exceto no próprio Caderno de Provas. 
1.8. Use caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente, para preencher sua folha de respostas. 

 
2. CUIDADOS AO MARCAR A FOLHA DE RESPOSTAS 

2.1. Verifique atentamente qual tipo de prova você recebeu (Prova Tipo 1 ou Prova Tipo 2) e confira se a sua folha 
de respostas corresponde ao mesmo tipo de prova recebida. Comunique imediatamente ao fiscal se houver 
divergência para que seja resolvido o problema. 

2.2. A folha de respostas não poderá ser substituída por erro do candidato. 
2.3. Assinale sua resposta de modo que fique bem visível, conforme exemplo a seguir: 
 

 
2.4. Ao terminar a prova, verifique cuidadosamente se passou todas as suas respostas para a folha de respostas. 
2.5. Fatores que anulam uma questão: 

2.5.1. questão sem alternativa assinalada; 
2.5.2. questão com rasura; 
2.5.3. questão com mais de uma alternativa assinalada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
I -  O gabarito oficial será divulgado no endereço eletrônico http://concursos.acep.org.br/concursoSAAE2013, a partir do segundo dia útil imediatamente 

após a realização das provas. 
II -  Informações relativas ao concurso, consultar o endereço eletrônico: http://concursos.acep.org.br/ concursoSAAE2013.  
 
 
 
 

 



 

 
 

PROVA  - LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
Nós, os desordeiros 

É comum que, quando estamos falando mal do Brasil, nos refiramos na terceira pessoa tanto ao país quanto ao seu povo. 
Dizemos que o brasileiro tem tais ou quais defeitos graves, como se nós não fôssemos brasileiros iguais a quaisquer outros. Em 
relação aos políticos, agimos quase como se se tratasse de marcianos ou de uma espécie diferente da nossa, não de gente aqui 
nascida e criada, da mesma maneira que nós. Somos observadores e vítimas de fatos com cuja existência não temos nada a ver. 
Os corruptos são “eles”, os que sujam as cidades são “eles”, os funcionários relapsos são “eles” – nunca nós. Paralelamente, 
nos comprazemos em cultivar a noção de que o povo brasileiro é basicamente muito bom, de índole generosa, honesto, 
solidário, hospitaleiro, pacífico, cordial, alegre e assim por diante. Artigos, conferências e discursos que envolvam críticas 
negativas a alguma característica negativa dos brasileiros contêm sempre uma ressalva de praxe, a de que o povo não pode ser 
acusado de nada, o povo é bom. Com isso, esquecemos que não há povo geneticamente bom ou ruim e que o comportamento e 
os valores prevalentes em qualquer sociedade se originam em elementos culturais, entendidos estes em seu sentido mais lato.  

Há quem faça uso de estatísticas comparativas para mostrar que, em áreas como a segurança, por exemplo, algumas 
grandes cidades nossas apresentam índices de criminalidade comparáveis com cidades americanas do mesmo porte. Então não 
estaríamos tão mal assim. Mas não há como fazer uma comparação adequada. O número de infrações e de ocorrências policiais 
em cidades americanas é muito maior do que seria aqui, porque lá se recorre à polícia com muito mais frequência, 
relativamente. Aqui, tem gente que não dá queixa nem de carro furtado. Sem falar que as estatísticas geralmente não mostram 
assaltos organizados e sanguinários realizados desde São Paulo a cidadezinhas do interior do Nordeste, onde parece que está 
surgindo um cangaço modernizado, com os invasores intimidando a população, explodindo caixas de bancos, pilhando casas 
comerciais e invadindo fazendas. E existem ainda as vastas áreas onde não há polícia, ou a presença do estado é rarefeita e 
esporádica. No caso, as estatísticas, porque viciadas na origem, valem bem pouco.  

E não somente a violência e a insegurança são maiores entre nós do que geralmente se reconhece. Não está na moda falar 
em padrões morais e quem se arrisca a mencioná-los é desdenhosamente chamado de moralista. Mas não tem nada de 
moralista aquele que lembra que o homem é um ser moral. Sem senso moral, o homem é um bicho ou um psicopata. Claro, a 
nação não perdeu suas referências morais, mas o clima nessa área parece hoje cínico e complacente e não é raro que o apego a 
algum valor moral seja qualificado como coisa de otário. Recato e pudor parecem ter sumido e o exibicionismo, em mil formas 
contemporâneas, se manifesta em toda parte. Atos de civilidade, como devolver dinheiro achado, são manchete nos jornais.  

Não há órgão público que não seja alvo de acusações ou suspeitas de corrupção, nepotismo, tráfico de influência e outras 
práticas imorais ou criminosas. O engenho nacional desenvolveu sistemas eletrônicos avançados e organizou equipes de 
‘consultores’ para fraudar concursos e exames. Dia sim, dia não, noticiam-se desvios de verbas astronômicos, obras públicas 
caindo aos pedaços antes de serem concluídas e toda espécie de falcatrua. Neste instante mesmo, centenas ou milhares de 
policiais, pelo país afora, estão embolsando o “agrado” que lhes dão os motoristas para evitar uma multa. Também todos os 
dias, centenas de milhares de pessoas, ou até milhões, pagam meia-entrada com carteiras de estudante falsificadas. O “por 
fora” é rotineiramente cobrado, em serviços que ou deveriam ser gratuitos ou fáceis de obter. Vivemos imersos num mar de 
pequenas delinquências cotidianas que já não notamos, ou não achamos que fazem parte natural e inevitável da vida.  

O desprezo pela lei e pela moral, a não ser nos raros casos em que a sanção chega com prontidão e eficácia, é a regra entre 
nós. E essa situação é piorada pela existência das conhecidas leis que pegam, ou ainda, de leis meio disparatadas, que ninguém 
acredita que serão observadas com rigor. Por exemplo, há quem sustente que, se o sujeito for pegado por um fiscal do Ibama, 
matando um caititu no mato, é melhor matar o fiscal do que reconhecer o assassinato do caititu. Depois de matar o fiscal, o 
caçador foge do flagrante, apresenta-se depois à polícia, é réu primário com domicílio conhecido, responde o processo em 
liberdade e pega aí seus dois aninhos, talvez em regime semiaberto. Já a morte do caititu seria crime inafiançável, cana dura 
imediata e implacável.  

As estatísticas brasileiras de mortes e ferimentos em acidentes de trânsito são um escândalo, qualquer que seja o critério 
usado para avaliá-las. Todo trânsito brasileiro é um escândalo, nas cidades e nas estradas. Quem passa algum tempo fora do 
Brasil tem que reavivar seus reflexos, para atravessar ruas. Os motoristas brasileiros se comportam como se o fato de um 
pedestre atravessar com o sinal fechado para ele lhes desse o direito de atropelá-lo. Todos os pedestres passam de vez em 
quando pela experiência de atravessar a rua bem antes da passagem de um carro e ver o motorista acelerar na sua direção, 
como se mirasse nele. Nas estradas, as manobras arriscadas, como ultrapassagens em pontos onde há sinalização proibindo-as, 
são rotineiras, assim como o uso do acostamento como pista e a violação contumaz dos limites de velocidade. E as pesquisas 
revelam também que a maior parte dos acidentes é resultado de imprudência e má conduta ao volante, desprezo pelas leis e 
normas técnicas.  

Decifrar as causas desse comportamento equivale, de certa forma, a decifrar o Brasil, tarefa jamais completada por 
ninguém. As causas são múltiplas, controvertidas e complicadas, o que torna muito difícil até mesmo identificá-las 
corretamente. Por esta razão, assim como fazem os médicos, quando não conseguem um diagnóstico preciso ou não conhecem 
com exatidão a causa de uma doença, o tratamento sintomático é o único caminho. Não sabemos bem porque somos 
desordeiros, mas sabemos que somos. E estamos condenados a continuar sendo, enquanto não levarmos a sério o desrespeito à 
lei e mantivermos uma relação afetiva com a malandragem, a esperteza marota e a frouxidão de princípios. 

João Ubaldo Ribeiro – Revista Veja, 07 de agosto de 2013. 
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01. O texto de João Ubaldo Ribeiro classifica-se como um artigo de opinião. Assinale a alternativa que caracteriza 

CORRETAMENTE este tipo de texto. 
A) É um texto eminentemente argumentativo, cujo objetivo é divertir o leitor, com passagens poéticas e irônicas. 
B) Caracteriza-se como um texto argumentativo e reflexivo, que expressa a opinião do autor sobre temas da atualidade. 
C) Por ser um texto argumentativo, confunde-se, necessariamente, com o editorial, porque sempre expressa a opinião do jornal 

ou revista que o veicula. 
D) Apesar de ser um texto argumentativo, não se confunde com o editorial, mas sempre expressa a opinião do jornal ou revista 

que o veicula. 
 
02.  Assinale a alternativa que expressa uma interpretação autorizada pelo texto. 
A) No primeiro parágrafo, o autor critica a forma como nos referimos ao Brasil e ao povo brasileiro, e argumenta que nosso 

povo é geneticamente bom. 
B) O artigo prioriza uma análise crítica do comportamentos dos políticos, cujos defeitos influenciam o comportamentos do 

povo brasileiro. 
C) No texto, o autor analisa, criticamente, as razões pelas quais as estatísticas sobre violência e a insegurança no Brasil devem 

ser levadas a sério. 
D) O artigo argumenta que é difícil identificar, corretamente, as causas do comportamento desordeiro do brasileiro, mas 

aponta um caminho para decifrá-las. 
 

03. Assinale a alternativa em que há uma afirmativa fundada nas opiniões defendidas no texto. 
A) O brasileiro é um povo geneticamente bom, tal como já afirmava o historiador Sergio Buarque de Hollanda, ao dizer que “o 

brasileiro é um povo cordial.” 
B) Na área de segurança, as estatísticas comparativas confirmam que o Brasil não está tão mal como se apregoa. 
C) Em termos de referências morais, observa-se, no Brasil, um clima que parece cínico e complacente com a frouxidão de 

princípios. 
D) As causas do comportamento desordeiro do brasileiro são simples e precisamente identificadas pelos estudiosos, de modo 

que é possível tratá-las. 
 
04. Assinale a alternativa em que o significado apresentado ao lado de cada palavra corresponde ao sentido com que foi usada 

no texto. 
A) Relapsos (l. 05) – disciplinados. 
B) Índole (l. 06) – indolente. 
C) Disparatadas (l. 35) – absurdas. 
D) Contumaz (l. 47) – esporádica. 
 
05. Considerando as palavras que melhor expressem o sentido do texto, marque a segunda coluna de acordo com a primeira e 

assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
(1) Comprazemos (l. 06)                    (   ) Dispersa 
(2) Esporádica (l. 19)                         (   ) Fraude 
(3) Falcatrua (l. 29)                            (   ) Ladina 
(4) Marota (l. 55)                               (   ) Deleitamos 

A) 2, 3, 4, 1. 
B) 3, 1, 4, 2. 
C) 2, 4, 1, 3. 
D) 4, 1, 2, 3. 
 
06. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas, conforme a mesma regra de acentuação gráfica que 

justifica a acentuação de “espécie” (l. 03). 
A) Infrações – ladaínha – família – órgão. 
B) Icó – vêem – tatú – lá. 
C) Existência – áreas – delinquência – otário. 
D) Pacífica – políticos – índole – gratúito. 
 
07. Assinale a alternativa CORRETA, quanto à justificativa para o uso da vírgula no trecho: “É comum que, quando estamos 

falando mal do Brasil, nos refiramos na terceira pessoa tanto ao país quanto ao seu povo.” (l. 01). 
A) Usa-se a vírgula para isolar orações subordinadas adjetivas restritivas. 
B) Usa-se a vírgula para separar orações subordinadas adverbiais, principalmente quando antepostas à principal ou 

intercaladas. 
C) Usa-se a vírgula para separar orações coordenadas assindéticas. 
D) Usa-se a vírgula para isolar orações coordenadas sindéticas. 
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08. A colocação do pronome, em “...qualquer que seja o critério usado para avaliá-las.” (l. 41-42), caracteriza-se como 

enclítico. Assinale a alternativa cujo uso da ênclise é obrigatório. 
A) Nunca encontrei-o na praia. 
B) Fiquei horas a ouvi-lo contar. 
C) Apesar de estar aqui, não vi-o hoje. 
D) Este foi o livro com que presenteei-te. 

 
09. Assinale a alternativa em que o uso da crase é CORRETO, tal como no trecho: “...porque lá se recorre à polícia com muito 

mais frequência, relativamente..” (l. 14-15). 
A) Meu pai não deixa a filha sair à esta hora. 
B) O governador convocou apenas àqueles prefeitos da região. 
C) Os convidados estão aqui desde às 7 horas. 
D) A opinião de José sobre a prova é igual à de Pedro. 
 
010. Os principais processos de formação de palavras em português são: a derivação e a composição. Há ainda outros 

processos, como abreviação, reduplicação, conversão, derivação regressiva e hibridismo. Assinale a alternativa em que o 
primeiro elemento é formado por derivação regressiva. 

A) Entardecer; desleal; extraordinário; sarampo. 
B) Civilizar; transgênico; atraso; reco-reco. 
C) Embarque; corpanzil; macroeconômico; anoitecer. 
D) Desmembrada; foto; vaivém; censura. 
 
011. Assinale a alternativa CORRETA quanto à classificação da partícula “que”, no período reproduzido a seguir: “Mas não 

tem nada de moralista aquele que lembra que o homem é um ser moral.” (l. 21-22) 
A) Pronome relativo; conjunção integrante. 
B) Conjunção explicativa; pronome relativo. 
C) Conjunção integrante; conjunção explicativa. 
D) Pronome indefinido; conjunção integrante. 
 
012. Assinale a alternativa CORRETA quanto à classificação de “a” no período: “O desprezo pela lei e pela moral, a não ser 

nos raros casos em que a sanção chega com prontidão e eficácia, é a regra entre nós.” (l. 34-35). 
A) Pronome pessoal, preposição, artigo definido. 
B) Preposição, artigo definido, pronome demonstrativo. 
C) Artigo definido, pronome demonstrativo, preposição. 
D) Preposição, artigo definido, artigo definido. 
 
013. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao emprego dos verbos, quanto à predicação verbal, no período: “Neste 

instante mesmo, centenas ou milhares de policiais, pelo país afora, estão embolsando o “agrado” que lhes dão os motoristas 
para evitar uma multa.” (l. 29-30). 

A) Verbo de ligação, verbo intransitivo. 
B) Verbo transitivo direto e indireto, verbo transitivo direto. 
C) Verbo transitivo direto, verbo transitivo direto e indireto. 
D) Verbo intransitivo, transitivo indireto. 

 
014. Assinale a alternativa CORRETA, quanto à conjugação dos verbos destacados em negrito, no período: “É comum que, 

quando estamos falando mal do Brasil, nos refiramos na terceira pessoa tanto ao país quanto ao seu povo.” (l. 01) 
A) Primeira pessoa do singular do presente do subjuntivo; primeira pessoa do plural do futuro do pretérito do indicativo. 
B) Primeira pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo; segunda pessoa do singular do presente do subjuntivo. 
C) Terceira pessoa do plural do presente do indicativo, primeira pessoa do singular do imperativo. 
D) Primeira pessoa do plural do presente do indicativo, primeira pessoa do plural do presente do subjuntivo. 
 
015. Considerando o ponto de vista da norma ortográfica, assinale a alternativa CORRETA. 
A) O trema, usado para assinalar o “u” que se pronuncia nas sílabas “gue”, “gui”, “que”, “qui”, como na palavras “aguentar”, 

“sanguíneo”, “equestre”, foi abolido no Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, permanecendo apenas nas 
palavras estrangeiras e em suas derivadas. 

B) São acentuadas as vogais “e” e “o” dos hiatos, como “vêem” e “enjôo”, e todas as palavras oxítonas, como “guaraná”, 
“prevê”, “cajú”, “partí”. Tais acentos não foram abolidos no Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 

C) No final de linha, separam-se as letras com que são representados os ditongos, os tritongos e os hiatos, como em “iguais”, 
“coordenar”, “glória”, “houve”, “piedade”, “rainha”. 

D) Nos verbos terminados em “oar” e “uar”, as três pessoas do singular do presente do subjuntivo são escritas com “oi” e “ui”, 
conforme se observa em “perdois” (de perdoar) e “habitui” (de habituar). 
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016. Assinale a alternativa CORRETA quanto à classificação da oração: “...que o brasileiro tem tais ou quais defeitos graves... 

(l. 02).” 
A) Oração subordinada adjetiva explicativa. 
B) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
C) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
D) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
 
017. Assinale a alternativa CORRETA quanto à classificação dos termos (destacados) das orações que compõem o período 

seguinte: “Nas estradas, as manobras arriscadas, como ultrapassagens em pontos onde há sinalização proibindo-os, são 
rotineiras, assim como o uso do acostamento como pista e a violação contumaz dos limites de velocidade.” (l. 46-47). 

A) Adjunto Adverbial – Predicativo – Sujeito. 
B) Aposto – Objeto indireto – Adjunto Adnominal. 
C) Sujeito – Objeto direto – Complemento Nominal. 
D) Objeto Direto – Complemento Nominal – Adjunto Adverbial. 
 
018. Analise a concordância verbal no trecho: “E não somente a violência e a insegurança são maiores entre nós do que 

geralmente se reconhece.” (l. 20), e assinale a alternativa em que a concordância é CORRETA.  
A) Para haver consenso, um ou outro deve ceder. 
B) A turma reclamaram do resultado da prova. 
C) Eu e os dois professores corrigirão as provas. 
D) No retorno da greve, 40% dos alunos não assistiu às aulas. 
 
019.  Analise os períodos abaixo, e assinale a alternativa CORRETA.  

I - “Os corruptos são “eles”, (1) os que sujam as cidades (2) são “eles”, (3) os funcionários relapsos são “eles” (4) – nunca 
nós.” (5) (l. 05) 
II - “...onde parece que está surgindo um cangaço modernizado, com os invasores intimidando a população, explodindo 
caixas de bancos, pilhando casas comerciais e invadindo fazendas.” (l. 16-18). 

A) Em I, há orações coordenadas sindéticas, cuja simetria permite-lhes permutar de posição, uma vez que, no trecho citado, a 
ordem expressa uma sequência de eventos. 

B) Por se tratar de orações subordinadas, a disposição dos sintagmas (1), (2), (3), (4) e (5), em I, pode ser feita em qualquer 
ordem, sem que isso afete a gramaticalidade e a aceitabilidade da frase. 

C) Em II, uma das orações tem sujeito posposto ao verbo, não sendo imperativa sua anteposição, do mesmo modo que não é 
imperativa a ordem em que aparecem os quatro últimos verbos no gerúndio. 

D) As orações coordenadas por “e”, no período II, podem ser permutadas e colocadas no início do período, sem alteração do 
sentido, pois os dois membros da disjunção são assimétricos. 

 
020. Identifique a figura de sintaxe, ou seja, o processo ou os processos sintáticos, que conferem maior expressividade ao 

trecho: “Vivemos imersos num mar de pequenas delinquências cotidianas que já não notamos, ou não achamos que fazem 
parte natural e inevitável da vida.” (l. 32-33). 

A) Ocorre zeugma complexo, pois abarca o mesmo termo da oração anterior, mas com outra flexão.    
B) Caracteriza-se como elipse do sujeito, processo gramatical que tem o efeito estilístico de conferir ao enunciado maior 

concisão e expressividade.   
C) A sequência de verbos caracteriza-se como pleonasmo, que visa dar mais relevo ao pensamento. 
D) Como há mudança de construção sintática no meio do enunciado, constata-se, a presença de anacoluto e zeugma. 
 
021.  Assinale a alternativa CORRETA quanto ao número e classificação das orações encontradas no trecho: “Os corruptos são 

“eles”, os que sujam as cidades são “eles”, os funcionários relapsos são “eles”... (l. 05). 
A) No trecho, encontram-se quatro orações, sendo uma delas subordinada. 
B) No trecho, há dois períodos compostos por coordenação, com orações assindéticas. 
C) No trecho, encontram-se dois períodos simples e dois compostos por subordinação. 
D) No trecho, há dois períodos simples, com orações sindéticas. 

 
022. Vocábulos como “moral” e “moralista” são cognatos, porque pertencem ao que se chama uma “família” de palavras, com 

radical e significação comuns. Assinale a alternativa que apresenta palavras pertencentes à mesma família, ou seja, em que 
todas pertençam ao conjunto de palavras que possuem o mesmo radical. 

A) Converter; conversível; conversar; conversibilidade. 
B) Converter; conversável; conversor; convertibilidade. 
C) Converter; conversável; conversa; converte. 
D) Converter; conversível; conversor; convertível. 
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023. Assinale a alternativa em que o verbo tem a mesma regência que “chamar” no trecho seguinte: “...é desdenhosamente 

chamado de moralista.” (l. 21): 
A) Chamava-o de filho e lhe devotava muito carinho. 
B) Quem chamará o primeiro colocado? 
C) Ninguém o chamava para qualquer atividade. 
D) Ao longe se ouvia a voz da mãe a chamar pelo filho. 

 
024. Analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa que corresponde ao período em que se pode encontrar, pelo menos, 

uma oração subordinada substantiva. 
I - “Com isso, esquecemos que não há povo geneticamente bom ou ruim e que o comportamento e os valores prevalentes 
em qualquer sociedade se originam em elementos culturais, entendidos estes em seu sentido mais lato.” (l. 09-10) 
II - “No caso, as estatísticas, porque viciadas na origem, valem bem pouco.” (l.19) 
III -“Por exemplo, há quem sustente que, se o sujeito for pegado por um fiscal do Ibama, matando um caititu no mato, é 
melhor matar o fiscal do que reconhecer o assassinato do caititu.” (l. 36 -37) 
IV - “As estatísticas brasileiras de mortes e ferimentos em acidentes de trânsito são um escândalo, qualquer que seja o 
critério usado para avaliá-las.” (l. 41- 42). 

A) I e II. 
B) I e III. 
C) II e IV. 
D) III e IV. 
 
025. “Ilegal”, “ignóbil”, “incorrigível”, “imperdoável”, são vocábulos que compartilham com “insegurança” (l. 20) o prefixo 

in- (ou variantes im-, i-). Assinale a alternativa CORRETA, quanto ao significado desse prefixo. 
A) Sentido contrário; anterioridade. 
B) Movimento para a frente, negação. 
C) Sentido contrário; negação. 
D) Negação; movimento interior. 
 
026. Assinale a alternativa que explica CORRETAMENTE a razão pela qual, no texto, as expressões “agrado” (l. 30) e “por 

fora” (l. 31-32)  são grafadas entre aspas. 
A) Estão inseridas em uma citação. 
B) Indicam uma forma de eufemismo. 
C) Referem-se a arcaísmos. 
D) São consideradas neologismos. 
 
027. Assinale a alternativa em que o plural dos compostos segue as mesmas normas do plural de meia-entrada (l. 31). 
A) Obra-prima, couve-flor, amor-perfeito. 
B) Bate-boca, pé-de-cabra, grão-duque. 
C) Grão-mestre, João-de-barro, salário-família. 
D) Navio-escola, chapéu-de-sol, peixe-espada. 
 
028. As formas aumentativas ou diminutivas nem sempre indicam o aumento ou diminuição do tamanho de um ser ou de um 

objeto. Podem ser usados conotativamente, como “aninhos” (l. 39). Assinale a alternativa em que o diminutivo tem 
conotação equivalente à usada no texto. 

A) Na sala, encontrei uma menininha de cerca de dez anos. 
B) Parece um brutamontes, mas é apenas um garotinho, entrando na adolescência. 
C) Ele não confessa, mas gastou uma graninha na viagem. 
D) Era um homem alto de barbicha branca. 
 
029. No trecho “...não dá queixa nem de carro furtado” (l. 15), a palavra nem: 
A) classifica-se como advérbio e tem sentido de restrição. 
B) tem classificação à parte na Nomenclatura Gramatical Brasileira e denota retificação. 
C) pode ser substituída por outra conjunção coordenativa adversativa. 
D) classifica-se como conjunção e, no contexto, tem valor de negação, 
 
030. Assinale a alternativa CORRETA sobre o termo “pegado”, no trecho “... se o sujeito for pegado por um fiscal do Ibama, 

matando um caititu no mato...” (l. 36-37). 
A) Trata-se do particípio irregular do verbo pegar. 
B) É uma das formas do verbo pegar, usada apenas com o verbo ser. 
C) É uma das formas nominais do verbo pegar, usada apenas na voz passiva. 
D) Trata-se de uma das formas abundantes do particípio do verbo pegar. 

 
 
 

 
05 / 11 G1 



 

 
 

PROVA - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

031. A menoridade cessa: 
A) pela concessão dos pais, dependente de homologação judicial, se o menor tiver dezesseis anos completos. 
B) pelo exercício de emprego público efetivo. 
C) pela colação de grau em curso de ensino médio, desde que o menor tenha pelo menos dezesseis anos. 
D) pelo falecimento. 

 
032. Assinale a alternativa que apresenta pessoas jurídicas de direito público interno. 
A) Sindicatos. 
B) Os Estados estrangeiros. 
C) Os partidos políticos. 
D) Entidades, tais como as Autarquias. 

 
033. Acerca da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, antigamente denominada Lei de Introdução ao Código 

Civil, e da obrigatoriedade e vigência da lei brasileira, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 (três) meses depois de 

oficialmente publicada. 
B) As correções a texto de Lei já em vigor consideram-se lei antiga, em aditamento à vigente, incorporando-a. 
C) A vigência das leis, que os governos estaduais elaborarem por autorização do Governo Federal, não depende da aprovação 

deste e começará no prazo que a legislação estadual fixar. 
D) A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, revoga e modifica a lei anterior. 

 
034. Ao considerar o assunto direitos de personalidade, é CORRETO afirmar que: 
A) são intransmissíveis e renunciáveis. 
B) é defeso, em todas as situações, o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da 

integridade física, ou contrariar os bons costumes. 
C) o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. 
D) é válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, sendo vedada cessão que implique 

risco à  vida. 
 

035. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira e assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
I) consignação em pagamento (  ) transferência dos direitos do credor para terceiro que solveu o 

pagamento. 
II) sub-rogação (    ) extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam 

as qualidades de credor e devedor. 
III) confusão (    ) depósito efetuado pelo devedor, cujo motivo é a mora injustificada 

do credor. 
IV) compensação (    ) operação de mútua quitação. 

A) III, II, I e IV. 
B) II, III, I e IV. 
C) II, III, IV e I. 
D) III, II, IV e I. 
 
036. Ao regular a matéria “lugar do pagamento”, o Código Civil prevê expressamente: 
A) que o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. 
B) que, ocorrendo motivo grave para que se não efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, 

devendo ser notificado previamente o credor. 
C) que, designados dois ou mais lugares, cabe ao devedor escolher entre eles. 
D) que se efetuará o pagamento no domicílio do credor, independentemente de previsão em contrário. 
 
037. Ao analisar a legislação ambiental da República Federativa do Brasil, é CORRETO afirmar que: 
A) todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso especial e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se somente ao Poder Público o dever primordial de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
B) segundo a Constituição Federal, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

incumbe ao Poder Público: preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e à manipulação do material genético. 

C) os estudos de impacto ambiental para instalação de edificação, caso exigíveis na forma da lei, só deverão ser publicados 
caso a obra atinja mais de duas unidades da Federação. 

D) a Lei Federal nº. 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 
ao meio ambiente, e dá outras providências, só prevê a responsabilidade penal das pessoas naturais. As pessoas jurídicas 
respondem apenas civil e administrativamente. 

 
 

06 / 11 G1 



 

 
038. Considere as seguintes afirmações: 

I. Os direitos reais são tão somente os criados por lei (numerus clausus). 
II. A hipoteca é um direito real compatível com a posse. 
III. Os direitos reais sobre coisa alheia podem ser divididos em direitos de gozo e de garantia. 
IV. A entrega da coisa móvel avençada numa obrigação de dar coisa certa induz a existência de pagamento, que, no 
entanto, não é capaz de indicar transferência de propriedade. 
V. A locação de uma bomba hidráulica é um direito real. 
VI. A posse pode ser perdida pela posse de outrem, ainda contra a vontade do possuidor, se este não foi manutenido, ou 
reintegrado em tempo competente. 
Assinale a sequência que contém somente afirmações FALSAS. 

A) I, II, IV e V. 
B) I, II e V. 
C) II, IV, V e VI. 
D) II, IV e V. 
 
039. Os princípios da Administração Pública direta e indireta de quaisquer poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, expressos na Constituição Federal, são: 
A) legalidade, impessoalidade, discricionariedade, publicidade e eficiência. 
B) legalidade, moralidade, publicidade, discricionariedade e eficiência. 
C) legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. 
D) legalidade, impessoalidade, moralidade, discricionariedade e publicidade. 
 
040. No tocante ao assunto “poder disciplinar”, é CORRETO afirmar que: 
A) a discricionariedade inexiste nos procedimentos previstos para apuração de falta. 
B) que este só é aplicável para apuração e punição aos servidores públicos. 
C) que pode ocorrer por tribunal de exceção. 
D) no tocante aos servidores públicos, a aplicação do poder disciplinar é uma decorrência da hierarquia. 
 
041. São direitos constitucionais dos servidores públicos titulares de cargo efetivo dos Municípios e autarquias: 
A) aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade, com proventos sempre integrais à época da extinção do vínculo. 
B) regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores 

ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 
C) reajuste quinquenal dos benefícios para preservá-lo em caráter efetivo. 
D) evicção compromissal. 

 
042. Ao analisar o tema “extinção dos atos administrativos”, assinale a alternativa CORRETA. 
A) O esgotamento do conteúdo jurídico pode ser motivo para a extinção do contrato administrativo. 
B) A invalidação se dá por razões de inconveniência. 
C) A caducidade não constitui uma forma de extinção do ato administrativo. 
D) A contraposição não pode levar à extinção do ato administrativo. 
 
043. A Constituição Federal, ao tratar dos cargos, empregos e funções públicas, determinou que: 
A) esses são acessíveis somente aos brasileiros natos e naturalizados que preencham os requisitos estabelecidos em Lei. 
B) esses são preenchíveis por meio de concurso público, com prazo de validade de até quatro anos, prorrogáveis uma vez. 
C) esses são preenchíveis por meio de concurso público de provas e títulos, sem a possibilidade de qualquer ressalva, face a 

natureza do serviço público e o princípio da legalidade. 
D) durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de 

provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira. 
 
044. Considerando os direitos dos servidores da Administração Pública, assinale a alternativa CORRETA. 
A) O vencimento dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 

Executivo. 
B) É defeso, face ao interesse público, ao servidor público civil, o direito à livre associação sindical. 
C) O subsídio é uma forma remuneratória devida apenas aos Ministros de Estado e aos secretários Estaduais e Municipais. 
D) Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público serão computados para fins de concessão de acréscimos 

ulteriores. 
 
045. Sobre legislação ambiental, assinale a alternativa CORRETA. 
A) A garantia a um meio ambiente equilibrado constitui um princípio informal, já que vem regulado pela legislação 

infraconstitucional. 
B) O licenciamento ambiental e a preservação da floresta e da fauna cabem tão somente à União e aos Estados. 
C) No Direito brasileiro só há contemplação da ação civil pública ambiental, sendo impossibilitada a ação popular ambiental. 
D) Os municípios não podem legislar sobre águas, mas, segundo os preceitos constitucionais, devem aplicar a legislação 

federal de águas no ordenamento do território Municipal. 
 

 
07 / 11 G1 



 

 
046. Acerca dos princípios fundamentais expressos na Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA. 
A) A soberania e o pluralismo político são fundamentos da República Federativa do Brasil. 
B) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 
C) A prevalência dos direitos humanos e a defesa da paz são fundamentos da República Federativa do Brasil. 
D) Promover o bem de todos é princípio que rege a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. 

 
047. No que diz respeito à organização dos poderes, conforme disposto na Constituição Federal, assinale a alternativa 

CORRETA. 
A) A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos 

Tribunais Superiores terão início no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados. 
B) O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção 

ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar. Se for emendado, voltará à Casa iniciadora. 
C) As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. 

As matérias que podem ser objeto da delegação não sofrem limites de cunho material. 
D) O veto aplicado pelo Presidente da República a projeto de lei será apreciado pelo Senado Federal, dentro de quinze dias, a 

contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Senadores, em escrutínio aberto. 
 

048. Em relação aos direitos e garantias fundamentais, expressos e garantidos na Constituição Federal, assinale a alternativa 
CORRETA. 

A) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, mesmo que em 
caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia ou a noite, por determinação judicial. 

B) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que com prévia autorização, 
independentemente de outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sem a necessidade de prévio aviso. 

C) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, 
que serão prestadas, em qualquer situação e sem ressalvas, no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. 

D) É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, 
no último caso, por ordem judicial, nos casos e formas ditas na lei, para fins de investigação criminal ou instrução 
processual penal. 

 
049. Sobre a Organização do Estado, expressamente estabelecida na Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Não compete aos municípios, mas sim aos Estados, observada a legislação estadual, criar, organizar e suprimir distritos. 
B) É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios preservar as florestas, a fauna e a flora. 
C) A chamada competência legislativa concorrente é destinada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 
D) A conservação da natureza e a responsabilidade por dano ao meio ambiente são matérias em que os municípios podem 

legislar concorrentemente. 
 

050. Dentro da Organização dos Municípios, determinada na Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Faculta-se a iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de 

manifestação de, pelo menos, oito por cento (8%) do eleitorado. 
B) Constitui crime comum, imputável ao Presidente da Câmara Municipal, o gasto com folha de pagamento, incluídas as 

despesas com o subsídio de seus vereadores, superior a setenta por cento da receita da respectiva Câmara. 
C) O parecer prévio sobre as contas anualmente prestadas pelo Prefeito, emitido pelo órgão de controle externo, pode deixar 

de prevalecer, desde que por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. 
D) A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e o controle 

interno será exercido pelos tribunais de contas, na forma da lei. 
 
051. Em relação à Ordem Econômica e Financeira, nos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA. 
A) A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, inclusive na seara internacional, 

independentemente do atendimento ao princípio da reciprocidade. 
B) Os municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico 

igualitário com as demais empresas, visando a incentivá-las, bem como para facilitar o cumprimento de suas obrigações. 
C) É facultado ao Poder Público municipal, mediante decreto, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano 

edificado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento. 
D) As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro, no caso de a União desapropriar, por interesse social, 

para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. 
 
052. Nos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa que contempla uma hipótese em que é obrigatório o uso de lei 

complementar. 
A) A instituição, pelos Municípios e pelo Distrito Federal, da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. 
B) A atribuição, a sujeito passivo de obrigação tributária, da condição de responsável pelo pagamento de imposto ou 

contribuição. 
C) A instituição, pela União, de impostos em sua competência residual, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato 

gerador ou base de cálculo já ditos na Constituição. 
D) A concessão, pelo respectivo ente federativo, de qualquer isenção, anistia ou remissão, relativos a todos os impostos, taxas 

ou contribuições de sua competência. 
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053. Acerca do controle de constitucionalidade, conforme expresso na Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Declarada a inconstitucionalidade, por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao 

Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 
trinta dias. 

B) Perante o Supremo Tribunal Federal, é facultativa a oitiva do Procurador-Geral da República nas ações de 
inconstitucionalidade, assim como a citação do Advogado-Geral da União, ainda quando apreciar a inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo. 

C) As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações declaratórias de 
constitucionalidade, têm sua eficácia contra todos e efeito vinculante limitados à administração pública. 

D) Aos Estados, cabe a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou 
municipais, em face da Constituição Estadual, cuja legitimação pode ser atribuída a órgão único. 

 
054. De acordo com a Lei Federal nº 6.830/1980, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Depois de ajuizada a execução fiscal, não é admitida a emenda ou substituição da Certidão da Dívida Ativa. 
B) A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, não podendo ser ilidida por prova 

inequívoca. 
C) Os responsáveis não podem nomear bens livres e desembaraçados do devedor, nem ficam os bens daqueles sujeitos à 

execução se os do devedor forem insuficientes. 
D) Nos Embargos, não se admite reconvenção nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e 

impedimento, serão arguidas como matéria preliminar. 
 
055. Acerca do 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, nos termos 
da Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA. 

A) Poderá ser cumulativo, não sendo possível compensar o que for devido em cada operação, relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito 
Federal. 

B) Sua legislação de regência não pode conceder isenção nem determinar a sua não-incidência, quando implique crédito para 
compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. 

C) É facultado ao Senado Federal estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de 
um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros. 

D) Resolução do Senado Federal, de iniciativa exclusiva do Presidente da República, aprovada pela maioria relativa de seus 
membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais. 

 
056. Em relação ao imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza 

ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição, 
assinale a alternativa CORRETA, conforme os termos da Constituição Federal. 

A) Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a 
atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou 
arrendamento mercantil. 

B) Não se insere, em nenhuma hipótese, na competência da União, dos Estados e do Distrito Federal, não podendo ser criado e 
cobrado por estes, competindo ele ao Município da situação do bem. 

C) Incide sobre o patrimônio da União, dos Estados e do Distrito Federal, inclusive o das autarquias e fundações instituídas e 
mantidas pelos mencionados entes, mesmo que vinculado a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 

D) Ainda que por lei específica municipal, não poderá ser concedida isenção, nem reduzida a sua base de cálculo, nem 
concedido crédito presumido, podendo, porém, estabelecer diferença tributária entre bens em razão de sua destinação. 

 
057. Quanto à responsabilidade tributária, nos termos do Código Tributário Nacional, assinale a alternativa CORRETA. 
A) A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou 

estabelecimento comercial, industrial ou profissional, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento 
adquirido, devidos até a data do ato, ainda que não continue a respectiva exploração, mas desde que mantenha a mesma 
razão social. 

B) A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo 
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância, quando o montante do tributo dependa de apuração, não se 
considerando espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de 
fiscalização, relacionados com a infração. 

C) Os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, 
e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, não se 
sub-rogam na pessoa dos respectivos adquirentes, independentemente do conteúdo do título, não havendo sub-rogação pela 
arrematação em hasta pública. 

D) Em processo de falência, o produto da alienação judicial de empresa, filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em 
conta de depósito à disposição do juízo de falência, pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data de alienação, podendo ser 
utilizado para o pagamento de créditos concursais e extraconcursais ou de créditos que não prefiram ao tributário. 
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058. Em relação ao crédito tributário, de acordo com o Código de Tributário Nacional, assinale a alternativa CORRETA. 
A) As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele 

atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade, podem afetar a obrigação tributária que lhe deu origem. 
B) Não se aplica ao lançamento, a legislação posterior ao fato gerador que amplie as garantias ou privilégios. Neste último 

caso, será ela aplicável na hipótese de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. 
C) Salvo lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho 

que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. 
D) A isenção, como causa de exclusão do crédito tributário, somente se implementará mediante despacho da autoridade 

administrativa, tanto se concedida em caráter geral quanto individual, gerando direito adquirido nesta última hipótese. 
 
059. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa que apresenta direito básico do consumidor. 
A) Incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, 

assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo. 
B) Coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e 

utilização indevida de inventos, criações industriais das marcas, nomes e signos que possam causar prejuízos aos 
consumidores. 

C) A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas 
e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. 

D) Manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente, e instituição de Promotorias de Justiça de 
Defesa do Consumidor, no âmbito do Ministério Público. 

 
060. Em relação à qualidade de produtos e serviços, prevenção e reparação dos danos, nos termos da legislação vigente, 

assinale a alternativa CORRETA. 
A) A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços poderá servir como 

escusa para eximi-lo de responsabilidade. 
B) As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações consumeristas, e as sociedades coligadas só 

responderão por culpa. 
C) A garantia legal e a contratual de adequação do produto ou serviço independem de termo expresso, vedada a exoneração 

contratual do fornecedor. 
D) A instauração de inquérito civil e a reclamação do consumidor perante o fornecedor não obstam a decadência. 
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