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CADERNO DE PROVA 1 

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

Número de Controle:  
 
Sala:  

 
 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO, 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 100 (cem) 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 três horas e meia, já incluído o tempo destinado à identificação – que será feita no 

decorrer do certame - e ao preenchimento da folha de respostas. 
1.4. Não é permitido fazer perguntas durante a prova. 
1.5. Só será permitido levar o Caderno de Prova, a partir dos últimos 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a 

conclusão da prova. 
1.6. Não é permitido copiar suas respostas por qualquer meio, exceto no próprio Caderno de Provas. 
1.7. 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. Existem dois tipos de prova. Verifique atentamente qual tipo de prova você recebeu (Prova Tipo A ou Prova 
Tipo B) e marque, imediatamente, no campo apropriado (lado esquerdo superior) da folha de respostas, o tipo 
de prova recebido. Esta marcação é obrigatória e a sua ausência ou a marcação de mais de um campo, 
implicará a anulação da sua prova. 

2.2. A folha de respostas não poderá ser substituída. 
2.3. Assinale sua resposta de modo que a tinta da caneta 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/sobral2012, 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/sobral2012. 
 

 



 

 
 

PROVA 1 - LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
HERÓIS DE UM BRASIL PERDIDO  

Quando cheguei ao Brasil, agosto de 1946, a revista semanal chamava-se O Cruzeiro, da frota dos Diários Associados do 
almirante Chatô. Tratava-se de uma publicação provinciana na forma e no conteúdo, mas algumas de suas páginas nada tinham 
de provinciano. Aquelas ilustradas por uma equipe de excelentes fotógrafos, entre os quais se destacava Jean Manzon. Outra, 
sorrateiramente ocupada pelo Amigo da Onça, a maligna criatura do humorista Péricles. E as duas entregues ao “Pif-Paf” de 
Millôr Fernandes encantariam Saul Steinberg, honrariam a melhor New Yorker. 
Encantaram também a família Carta, que se passou à disputa acirrada do exemplar do Cruzeiro, da sala aos aposentos. Mas 
quem era este Millôr? Descobrimos um jovem de 23 anos, capaz de um humor que não desdenhava desatar o riso, embora, 
com naturalidade, fizesse pensar. De resto “livre pensar é só pensar”. Não é mesmo? 
Dez anos depois fui para a Itália e lá fiquei por mais de três. De regresso a São Paulo no começo da década de 60, capturou-me 
no vídeo um comediante de 30 anos chamado Chico Anysio, capaz de encarnar dezenas de personagens que faziam rir sem 
deixar de convocar a inteligência dos espectadores. Millôr e Chico, talentos extremos, morreram nos últimos dias, depois de 
vidas bem vividas a bem da graça e da leveza, na sua função de elevar o espírito, sem descurar da consistência e da densidade. 
Ambos produziram muito e sem tropeços, aprumados e certeiros. 
Conheci os dois, com Chico estive ralas vezes, de Millôr fui bom amigo e com ele cheguei a trabalhar. Não é disso, porém, que 
pretendo falar agora, e sim de como as duas figuras são representativas de um Brasil perdido. Entre o imediato pós-guerra e o 
golpe de 1964. O Brasil do futuro que nunca chegou. 
Estranho o destino dos tempos. O futuro de então queria ser moderno sem manias de grandeza, desenvolvido na medida justa, 
contemporâneo culturalmente, equilibrado socialmente, habilitado a explorar em seu proveito os humores populares 
ampliando-lhes os alcances e a dar guarida digna aos seus talentos. Independente porque livre de qualquer gênero de 
colonização. 
Hoje há quem enxergue novamente o Brasil como país do futuro, este, porém, não é aquele. Sonha-se é com a potência pela 
força da economia, a despeito das abissais disparidades internas ou da condição de exportador de commodities, sem falar das 
lacunas culturais. Há 60 anos, o papel entregue à generosidade da natureza era bem diferente em relação ao atual. Cogitava-se 
explorá-la, a natureza, no quadro de um projeto muito amplo. Era o tempo da campanha do “petróleo é nosso”, com todas suas 
implicações. Nestes dias atuais a natureza é protagonista absoluta enquanto o neoliberalismo, resistente impávido, gera felizes 
fabricantes de dinheiro. Sobra a convicção de que o Brasil progride por conta própria à revelia dos homens. 
Até o tempo conjugado no futuro está exposto a mudanças brutais. Tínhamos Chico Anysio, temos o Big Brother. Tínhamos 
Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, Jorge Amado, temos Paulo Coelho. Sim, a saudade daquele menino 
chegado aos 12 há 66 anos proporciona certas decepcionantes constatações. Tudo quanto a realidade do Brasil da minha 
adolescência e de minha juventude prometia foi miseravelmente descumprido. 
Penso em um país cuja arquitetura era referência mundial e hoje se inspira em Gotham City, a cidade de Batman e Robin. Às 
vezes, parece-me surpreendê-los a sobrevoar em São Paulo a área da Avenida Berrini. Os pensadores agora atendem pelo 
sobrenome de Magnoli ou Mainardi, e já foram Gilberto Freire, Raymundo Faoro, Sérgio Buarque de Hollanda. Ao sair do 
curso noturno da Faculdade do Largo de São Francisco, comprava a Última Hora e no bonde, de volta para casa, lia Nelson 
Rodrigues, com sua A Vida como Ela É, como anos após leria Stanislaw Ponte Preta a falar do Febeapá, o festival de besteiras 
que assola o país. Motorneiro, cobrador e os escassos passageiros surpreendiam-se com minhas gargalhadas. 
Estava alegre e tinha razões para tanto. A marchinha de carnaval recomendava tirar o anel de doutor na hora da folia, “para não 
dar o que falar” ao passo que o samba via a lua “furando o nosso zinco”, a salpicar “de estrelas nosso chão”. E tu? “Tu pisavas 
os astros, distraída.” 
Já não se fazem a alegria e a melancolia de antigamente, diria Millôr. A energia criativa, a santa ironia. À espera, então, de um 
futuro feliz para todos. 

Mino Carta. Heróis de um Brasil perdido (Editorial). Carta Capital, terça-feira, 3 de abril de 2012 
 

01. Assinale a alternativa que corresponde à interpretação a ser dada às expressões entre aspas encontradas no último parágrafo 
do texto (l. 37-39). 

A) As expressões correspondem a citações da obra Febeapá, a que o autor se refere no parágrafo anterior. 
B) As expressões entre aspas correspondem à fala de personagens, em discurso direto. 
C) As expressões entre aspas fazem referência a canções que sintetizam a alegria e a melancolia de antigamente. 
D) As expressões entre aspas representam a ironia de Millôr Fernandes. 
E) As expressões entre aspas são frases de marchinhas de Carnaval que indicam a alegria do narrador em primeira pessoa. 
 
02. Assinale a alternativa CORRETA, quanto à justificativa para o uso da palavra “frota” no período:  

“Quando cheguei ao Brasil, agosto de 1946, a revista semanal chamava-se O Cruzeiro, da frota dos Diários Associados do 
almirante Chatô.” (l. 1-2). 

A) A palavra é usada denotativamente, com o sentido de “armada”. 
B) O sentido da palavra é polissêmico, pois se refere apenas à revista. 
C) O autor usou a palavra metaforicamente, referindo-se às empresas jornalísticas a que a revista pertencia. 
D) A palavra é um hipônimo de navio e refere-se à Marinha Mercante. 
E) O termo frota é usado como antônimo de comboio. 
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03. Ao homenagear dois humoristas falecidos recentemente, apresentados como heróis no título do editorial, o autor elabora 

uma argumentação que opõe duas imagens do Brasil distanciadas pelo tempo. Assinale a alternativa CORRETA. 
A) O texto ressalta o caráter dos dois personagens como representativos de um Brasil cheio de promessas plenamente 

cumpridas. 
B) O editorial contrasta dois momentos, duas imagens do Brasil como país do futuro, em que se constata o florescimento das 

artes, da cultura e da economia. 
C) Em “Heróis de um Brasil perdido”, o autor faz um contraste entre a realidade do Brasil de sua juventude e a do Brasil de 

hoje, regozijando-se pelo fato de que o país progride por conta própria embalado no sucesso da economia. 
D) O autor aproxima as duas visões de país do futuro, de sua adolescência e de sua juventude com a atual, especialmente no 

que diz respeito à qualidade dos pensadores e à inspiração da arquitetura, considerada referência mundial ainda hoje. 
E) O texto traça um paralelo entre a visão de país do futuro de 60 anos atrás e a do presente, fazendo uma reflexão que resulta 

em decepcionantes constatações. 
 
04. Assinale a alternativa que apresenta o sentido mais adequado à interpretação da palavra “ralas” (l. 14). 
A) A palavra foi usada no sentido aproximado daquele dado pela linguagem náutica, que significa pequena entrada por onde 

penetra a extremidade interna do mastro da vela, no frechal dos moinhos de vento. 
B) Significa folha de metal cheia de pequenos orifícios que se põe nas janelas, nas portas, no locutório dos conventos etc., para 

se falar sem contato ou comunicação direta. 
C) A palavra foi usada no sentido aproximado ao de estertor, ronqueira, asma. 
D) A palavra foi usada em sentido conotativo e pode ser interpretada como raras, poucas. 
E) A palavra corresponde a uma denominação comum dada, em Portugal, a certos insetos de vida subterrânea. 
 
05. Faça a correspondência entre a coluna da direita e a da esquerda, estabelecendo relação de sinonímia entre as palavras, 

conforme o sentido do texto: 
(1) provinciana (l. 2)  (   ) exacerbada 
(2) acirrada (l. 6)   (   ) soltar 
(3) desatar (l. 7)   (   ) descuidar 
(4) descurar (l. 12)  (   ) interiorana 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
A) 3, 1, 4, 2. 
B) 2, 4, 1, 3. 
C) 4, 1, 2, 3. 
D) 1, 3, 2, 4. 
E) 2, 3, 4, 1. 
 
06. O texto em estudo é um editorial - gênero jornalístico que expressa a opinião oficial da empresa diante dos fatos de maior 

repercussão no momento. Marque a alternativa que caracteriza tipologicamente o editorial. 
A) É um texto informativo, que trata de conhecimentos atuais relativos ao tema analisado. 
B) Tem por base a argumentação, apresentada de forma lógica e coerente, a fim de defender um ponto de vista. 
C) Trata-se de um texto narrativo, de uma sequência de fatos ocorridos nos últimos anos. 
D) Tem como objetivo fazer uma descrição de um conjunto de ideias sociológicas sobre a imagem do Brasil. 
E) Caracteriza-se como injuntivo, pois é utilizado para predizer acontecimentos e comportamentos. 
 
07. Assinale a alternativa CORRETA quanto à justificativa da acentuação das palavras “heróis”, “lá”, “impávido”. 
A) Põe-se acento agudo em todas as palavras paroxítonas, nas palavras terminadas em ditongo e em todos os monossílabos 

tônicos, bem como nas palavras oxítonas terminadas em vogais. 
B) Assinalam-se com acento agudo as palavras oxítonas terminadas em “a”, “e”, “o”, e em ditongos abertos grafados “ei”, 

“eu”, “oi”, seguidos ou não de “s”, bem como os monossílabos tônicos terminados em “a(s)”, “e(s)”, “o(s)” e as palavras 
proparoxítonas que apresentam na sílaba tônica as vogais abertas ou ditongo oral começado por vogal aberta. 

C) Os vocábulos oxítonos que terminam em “a” aberto, “e” e “o” semiabertos; todos os monossílabos tônicos terminados em 
“a(s)”, “e(s)”, “o(s)” e todos os vocábulos proparoxítonos devem ser acentuados graficamente com acento circunflexo. 

D) Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas, as paroxítonas terminadas em ditongo nasal e todas as oxítonas terminadas 
em: “a”, “e”, “o”, “em”, “ens”. 

E) São acentuadas todas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo oral, todas as oxítonas terminadas em: “a”, “i”, “o”, 
“em”, “el”, bem como todas as palavras paroxítonas e todas as proparoxítonas. 

 
08. Tal como no período: “Sobra a convicção de que o Brasil progride por conta própria à revelia dos homens.” (l. 26), é 

CORRETO o uso da crase em: 
A) os moradores estavam dispostos à dar a sua contribuição. 
B) vou à Paris, no início de setembro. 
C) havia cubos semelhantes à uma caixa. 
D) todos devem sair às 10 da noite. 
E) não diga à ela que não será possível atendê-la amanhã. 

 
02 / 21 



 

 
 
09. Assinale a alternativa CORRETA, considerando a justificativa para o uso de maiúsculas, em: Amigo da Onça, Chatô, “Tu 

pisavas os astros, distraída.”, “Pif-Paf”,  Febeapá, A Vida como Ela É. 
A) Deve-se usar maiúscula, obrigatoriamente: nos antropônimos, reais ou fictícios; no início de período ou citação; nos títulos 

de livros, teses, dissertações, monografias, jornais, revistas, seções de revistas; artigos, filmes, peças, músicas, telas, etc. 
B) Usa-se maiúscula no início de período ou citação; nos topônimos, reais ou fictícios; nos nomes de disciplinas de um 

currículo ou de um exame, nos ramos do conhecimento humano. 
C) Deve-se usar maiúscula, obrigatoriamente: nos nomes dos pontos cardeais e dos colaterais quando indicam as grandes 

regiões do Brasil e do mundo; nos topônimos e antropônimos, reais ou fictícios; no início de período ou citação. 
D) Usa-se maiúscula no início de período ou citação; nos topônimos e antropônimos, reais ou fictícios; nos nomes de 

disciplinas de um currículo ou de um exame. 
E) Deve-se usar maiúscula, obrigatoriamente: nas datas oficiais e nomes de fatos ou épocas históricas, de festas religiosas, de 

atos solenes e de grandes empreendimentos públicos ou institucionais; nos topônimos; nos ramos do conhecimento 
humano. 

 
10. Assinale a alternativa em que há verbo no modo subjuntivo. 
A) “Dez anos depois fui para a Itália e lá fiquei por mais de três”. (l. 9). 
B) “Ambos produziram muito e sem tropeços, aprumados e certeiros”. (l. 13). 
C) “Hoje há quem enxergue novamente o Brasil como país do futuro, este, porém, não é aquele”. (l. 21). 
D) “Sobra a convicção de que o Brasil progride por conta própria à revelia dos homens”. (l. 26). 
E) “À espera, então, de um futuro feliz para todos”. (l. 40-41). 
 
11. Analise as afirmações sobre a colocação pronominal nos períodos a seguir. 
I. “....que se passou à disputa acirrada do exemplar do Cruzeiro” (l. 6); (Ocorrência de próclise) 
II. Às vezes, parece-me surpreendê-los a sobrevoar em São Paulo a área da Avenida Berrini. (l. 31-32); (Ocorrência de 

mesóclise e de ênclise) 
III. Já não se fazem a alegria e a melancolia de antigamente, diria Millôr (l. 40). (Ocorrência de ênclise) 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
A) Apenas I está correta. 
B) Apenas II e III estão corretas. 
C) Todas as afirmativas estão corretas. 
D) Apenas I e III estão corretas. 
E) Apenas III está correta. 
 
12. Nos trechos: “Tratava-se de uma publicação provinciana na forma e no conteúdo, mas algumas de suas páginas nada 

tinham de provinciano.” (l. 2-3) e “Aquelas ilustradas por uma equipe de excelentes fotógrafos, entre os quais se destacava 
Jean Manzon.” (l. 3), a substituição do pronome indefinido, do primeiro trecho, pelo demonstrativo, no segundo, instaura 
um efeito de sentido que pode ser descrito como: 

A) inclusão na classe do substantivo. 
B) distinção entre dois homônimos. 
C) relação de determinação. 
D) relação entre gênero e espécie. 
E) distinção entre substantivo, no primeiro período, e pronome adjetivo, no segundo. 
 
13. Derivação e composição são os principais processos de formação de palavras em português, além de outros processos, 

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

A) Entardecer; desleal; atraso; reco-reco. 
B) Reduplicação; transgênico; foto; sarampo. 
C) Firmemente; extraordinário; vaivém; embarque; fobia. 
D) Ensurdecer; corpanzil; macroeconômico; anoitecer. 
E) Infelizmente, amanhecer, desigualdade, embainhar. 
 
14. Assinale, após análise dos períodos reproduzidos a seguir, a alternativa CORRETA, quanto à classificação da partícula 

“que”, destacada em negrito. 
“Encantaram também a família Carta, que se passou à disputa acirrada do exemplar do Cruzeiro, da sala aos aposentos.” (l. 6) 
“O Brasil do futuro que nunca chegou. (l. 16) 
 
A) Conjunção integrante; pronome relativo. 
B) Conjunção explicativa; pronome indefinido. 
C) Conjunção integrante; conjunção explicativa. 
D) Pronome relativo; Pronome relativo. 
E) Conjunção integrante; pronome relativo. 
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15. Assinale a alternativa CORRETA quanto à classificação da palavra “quem”, no trecho:  
“Mas quem era este Millôr?” (l. 6-7) 

A) Pronome interrogativo, que se refere apenas a pessoas ou a algo personificado. 
B) Advérbio, que pode ser substituído por um pronome pessoal. 
C) Pronome demonstrativo, empregado para formular uma pergunta direta ou indireta. 
D) Advérbio, usado para apresentar algo ou alguém, geralmente presente ou próximo dos interlocutores. 
E) Pronome indefinido, pois tem uma significação indeterminada. 
 
16. Observe o período “Motorneiro, cobrador e os escassos passageiros surpreendiam-se com minhas gargalhadas.” (l. 36), em 

que o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito, e marque a única alternativa em que a concordância NÃO é 
aconselhável do ponto de vista da norma culta. 

A) Menos de dois alunos chegaram atrasados. 
B) Mais de um juiz declarou-se impedido. 
C) 67% dos trabalhadores aderiu ao boicote. 
D) Qual de nós poderia gabar-se de conhecer o presidente? 
E) Fui eu que te entreguei o livro. 
 
17. Considerando o trecho: “Encantaram também a família Carta, que se passou à disputa acirrada do exemplar do Cruzeiro, da 

sala aos aposentos.” (l. 6), assinale a alternativa CORRETA quanto ao número e classificação dos períodos.  
A) Um período simples, com duas orações. 
B) Um período composto por subordinação, com duas orações. 
C) Um período composto por coordenação, com três orações. 
D) Um período composto por subordinação, três com orações reduzidas. 
E) Dois períodos simples. 
 
18. Analise os períodos a seguir, e assinale a alternativa CORRETA quanto às afirmações sobre a ordem dos constituintes. 
I. “Já não se fazem a alegria e a melancolia de antigamente, diria Millôr.” (l. 40) 
II. “Millôr e Chico, talentos extremos, morreram nos últimos dias, depois de vidas bem vividas a bem da graça e da leveza, na 

sua função de elevar o espírito, sem descurar da consistência e da densidade.” (l. 11-12) 
 
A) Em I, o sujeito está posposto ao verbo, não sendo imperativa a anteposição. 
B) Em II, há orações coordenadas sindéticas, cuja simetria permite-lhes permutar de posição, uma vez que, no trecho citado, a 

ordem expressa uma sequência de eventos. 
C) Por se tratar de orações coordenadas sindéticas, a disposição dos sintagmas, em I, pode ser feita em qualquer ordem, sem 

que isso afete a gramaticalidade e a aceitabilidade da frase. 
D) Em I, o sujeito está anteposto ao verbo, não sendo imperativa a posposição. 
E) As orações coordenadas, no período II, não podem ser permutadas sem alteração do sentido, pois os dois membros da 

disjunção são simétricos. 
 
19. Assinale a alternativa CORRETA quanto à classificação da segunda oração do período “Penso em um país cuja arquitetura 

era referência mundial e hoje se inspira em Gotham City, a cidade de Batman e Robin.” (l. 31) 
A) Oração coordenada aditiva. 
B) Oração subordinada substantiva. 
C) Oração subordinada adverbial concessiva. 
D) Oração coordenada explicativa. 
E) Oração subordinada adjetiva. 
 
20. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao emprego dos verbos, quanto à predicação verbal, no período: “Nestes dias 

atuais a natureza é protagonista absoluta, enquanto o neoliberalismo, resistente impávido, gera felizes fabricantes de 
dinheiro” (l. 25- 26). 

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

 
 

PROVA 1 – RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

 
 

21. Considerando-se a proposição p: “Se João é professor, então Paulo é aluno”, é CORRETO afirmar que: 
A) a contrapositiva de p é “Se João é aluno, então Paulo é professor”. 
B) a contrapositiva de p é “Se João não é professor, então Paulo não é aluno”. 
C) a contrapositiva de p é “Se Paulo é aluno, então João é professor”. 
D) a recíproca de p é “Se João é aluno, então Paulo é professor”. 
E) a recíproca de p é “Se Paulo é aluno, então João é professor”. 

 
04 / 21 



 

 
 
22. Se 2x+ 2(x-1)+ 2(x-2)+ 2(x-3)+ …=1024, então o valor de √x é: 
A) 3. 
B) 5. 
C) 7. 
D) 9. 
E) 11. 
 
23. Sejam A = {1, 2, 3} e f uma função de A em A definida por f(1) = 2, f(2) = 3 e f(3) = 1. O valor de f(1) + f(f(2)) + f(f(f(3))) 

é: 
A) 3. 
B) 4. 
C) 5. 
D) 6. 
E) 7. 
 
24. Sejam as proposições: 

p: “Mário foi jogar futebol”. 
q: “Sara foi ao teatro”. 

 

A proposição composta “Sara não foi ao teatro e Mário foi jogar futebol” pode ser escrita na linguagem simbólica como: 
A) ~(p˄~q). 
B) ~(~p˅q). 
C) ~(~p˄q). 
D) ~(p˅~q). 
E) ~p˄q. 
 
25. Sobre os gráficos das funções f,g∶R →R definidas por f(x)= x2+x+1 e g(x)=3x+2, é CORRETO afirmar que se interceptam 

em: 
A) um único ponto de abscissa positiva. 
B) um único ponto de abscissa negativa. 
C) dois pontos distintos com abscissas de sinais contrários. 
D) dois pontos distintos com abscissas de mesmo sinal. 
E) mais de dois pontos. 
 
26. Se o raio de um cilindro circular reto aumenta de 10% e a altura diminui de 10%, de quanto aumenta o volume? 
A) 8,8%. 
B) 8,9%. 
C) 9,0%. 
D) 9,1%. 
E) 9,2%. 
 
27. Um par de sapatos, dois cintos e três gravatas custam juntos R$ 236,00. Três pares de sapatos, sete cintos e onze gravatas 

custam juntos R$ 782,00. Quanto custam juntos um par de sapatos, um cinto e uma gravata? 
A) R$ 158,00. 
B) R$ 160,00. 
C) R$ 162,00. 
D) R$ 164,00. 
E) R$ 166,00. 
 
28. Durante um período de quatro meses, pagar uma taxa de juros compostos de 20% ao mês é o mesmo que pagar uma taxa de 

juros simples de x% ao mês. O valor de x é: 
A) 23,84. 
B) 24,84. 
C) 25,84. 
D) 26,84. 
E) 27,84. 
 
29. Selecionamos um subconjunto X do conjunto S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} aleatoriamente e uniformemente (de modo 

que todo subconjunto tem a mesma probabilidade de ser selecionado). Qual é a probabilidade de que os números 1, 2 e 3 
pertençam a X? 

A) 1/8. 
B) 1/7. 
C) 1/3. 
D) 6/7. 
E) 7/8. 
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30. Uma gaveta contém 7 pares de meias pretas, 6 pares de meias brancas, 4 pares de meias azuis e 4 pares de meias verdes. 

Quantas meias soltas (isto é, sem contar o respectivo par) temos que tirar para ter certeza de que tiramos duas meias de 
cores diferentes? 

A) 2. 
B) 5. 
C) 9. 
D) 13. 
E) 15. 
 
31. Na prova de Matemática, a mediana e a média aritmética das notas dos alunos foram iguais a 6. Colocadas em ordem 

crescente, as notas dos 16 alunos da turma foram: 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, X, 7, 7, Y, 8, 8, 9, 10, 10. 
Então, é CORRETO afirmar que: 

A) X = 5 e Y = 7. 
B) X = 5 e Y = 8. 
C) X = 6 e Y = 7. 
D) X = 6 e Y = 8. 
E) X = 7 e Y = 8. 
 
32. Mateus convida 50 pessoas para sua festa de aniversário. Quando os convidados chegam, eles apertam as mãos de cada um. 

No total, quantos apertos de mãos isso significa? 
A) 1.200. 
B) 1.225. 
C) 1.250. 
D) 1.275. 
E) 1.300. 
 
33. Um fazendeiro deseja utilizar 216 m2 de sua propriedade para construir um pasto retangular, que será cercado com dois 

tipos de arame. O metro de arame que ele pretende utilizar na frente do pasto custa o dobro do metro de arame a ser 
utilizado nas laterais e no fundo. A fim de construir o pasto de menor custo possível, as dimensões da frente e da lateral 
são, respectivamente: 

A) 4m e 54m. 
B) 6m e 36m. 
C) 8m e 27m. 
D) 9m e 24m. 
E) 12m e 18m. 
 
34. Uma matriz quadrada A chama-se matriz ortogonal, quando a sua transposta é igual à inversa. A respeito de uma matriz 

ortogonal A, de ordem 3x3, é CORRETO afirmar que: 
A) o determinante de A pode ser igual a ±3. 
B) o determinante de A é obrigatoriamente igual a ±2. 
C) o determinante de A é obrigatoriamente igual a ±1. 
D) A pode ser uma matriz antissimétrica. 
E) A é obrigatoriamente uma matriz simétrica. 
 
35. Considere os círculos C1e C2 do plano, cujas equações são, respectivamente, x2+ y2=1 e (x-1)2+ y2=1. O ponto O é a origem 

do sistema, P=(0,1), Q é o ponto de interseção superior do dois círculos, e R é o ponto de interseção da reta PQ com o eixo 
x. Então, a área do triângulo OPR, em unidades de área (u.a.), é: 

A) (1+√3)/2 u.a. 
B)  (2+√3)/2 u.a. 
C)  (3+√3)/2 u.a. 
D)  (4+√3)/2 u.a. 
E)  (5+√3)/2 u.a. 
 

 
 

PROVA 1 – INFORMÁTICA 
 

 
36. Sobre Sistemas Operacionais, é CORRETO afirmar: 
A) a diferença entre um sistema operacional baseado em 32 bits e outro baseado em 64 bits está na quantidade de informação 

(bits) que o processador consegue tratar por vez. 
B) um sistema operacional preemptivo não permite que mais de um processo esteja em execução ao mesmo tempo. 
C) os sistemas operacionais baseados em Linux (distribuições) diferem entre si apenas no tipo de processador para o qual 

foram projetados. 
D) um sistema operacional multitarefa permite que mais de um usuário utilize o sistema ao mesmo tempo. 
E) um aplicativo em execução em um sistema operacional é representado por apenas um processo na memória. 
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37. Sobre os componentes funcionais dos computadores, periféricos e dispositivos de entrada, saída e armazenamento, é 

CORRETO afirmar: 
A) o sistema operacional de um computador é um software independente da arquitetura de hardware que compõe o 

equipamento. 
B) é por meio de um dispositivo de saída que o computador recebe informações externas para o processamento. 
C) o disco rígido de um computador representa sua memória volátil. 
D) um disco do tipo SSD (Solid State Drive) assume a função de um HD (Hard Drive), porém sem partes móveis 

eletromecânicas. 
E) a memória RAM (Random Access Memory) é caracterizada pela baixa velocidade de acesso e pela impossibilidade de 

escrita (gravação). 
 
38. Sobre Segurança da Informação, é CORRETO afirmar: 
A) em um sistema operacional baseado em Windows®, um vírus de computador é capaz de “infectar” apenas arquivos do tipo 

executável (.EXE e .COM). 
B) na criptografia de chave pública, há apenas uma chave para a cifragem e a decifragem de dados. 
C) a certificação digital permite, por meio de criptografia de chave pública, que uma autoridade certificadora (CA) ateste a 

identidade de uma pessoa física ou servidor. 
D) o OpenLDAP é um serviço utilizado para autenticação de usuários baseado no padrão Active Directory®, da Microsoft®. 
E) um algoritmo de Resumo de Mensagem (Hash) é capaz de cifrar (criptografar) dados que só portadores da chave de Hash 

podem decifrar. 
 
39. Com relação às Intranets, à Internet, e as aplicações destas, assinale a alternativa CORRETA. 
A) O serviço FTP permite a troca de mensagens instantâneas entre usuários. 
B) Firefox, Internet Explorer, Opera e Thunderbird são exemplos de aplicativos da Internet classificados como navegadores 

Web (web browsers). 
C) O serviço de correio eletrônico emprega o protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) para o envio de mensagens 

eletrônicas e os protocolos POP (Post Office Protocol) e IMAP (Internet Message Access Protocol) para a recepção e 
leitura das mensagens. 

D) As Intranets utilizam tecnologias totalmente diferentes daquelas utilizadas na Internet. 
E) O termo Web 2.0 caracteriza uma geração de Internet em que a participação dos usuários na geração de conteúdo é 

reduzida, deixando a maior parte desta produção a cargo de empresas especializadas. 
 
40. Sobre os conceitos de redes de computadores, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Largura de banda é um conceito que diz respeito à segurança de uma rede de computadores. 
B) Uma rede baseada em cabo coaxial é caracterizada por uma melhor confiabilidade à perda de informação quando 

comparada a uma rede baseada em fibra óptica. 
C) O roteador é um equipamento de rede que tem atuação limitada à camada 2 do Modelo OSI (Camada de Enlace). 
D) Quando comparada à topologia em barramento, a topologia de rede em estrela é caracterizada por uma menor 

confidencialidade entre os nós participantes. 
E) No padrão Ethernet, um computador (switch) provê maior segurança e confiabilidade do que um concentrador (hub). 
  

 
 

PROVA 1 – DIREITO CIVIL E PENAL 
 

 
41. No tocante ao assunto prescrição e decadência, em conformidade com a regra geral do Código Civil, é CORRETO 

afirmar: 
A) salvo disposição legal em contrário, se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a 

prescrição. 
B) o protesto cambial não leva à interrupção da prescrição. 
C) a prescrição ocorre em dezoito anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. 
D) a interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o 

codevedor, ou seu herdeiro, não prejudica os demais cobrigados. 
E) corre a prescrição entre os cônjuges, mesmo que na constância da sociedade conjugal. 
 
42. Acerca da Lei de introdução ao Código Civil, pode-se afirmar de maneira irrepreensível que: 
A) dirige-se a todos os ramos de direito sem exceção. 
B) são consideradas fontes formais do direito: a lei, a analogia, o costume e os princípios gerais do direito e não formais: a 

doutrina e a jurisprudência. 
C) aos analfabetos é possível a escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. 
D) na aplicação da lei, o juiz atenderá tão somente a literalidade. 
E) a Lei de Introdução ao Código Civil não respeita a questão do ato jurídico perfeito. 
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43. A maioridade no Brasil ocorre: 
A) automaticamente, após os dezesseis anos. 
B) após a nomeação de tutor. 
C) pela colação de grau em curso de ensino superior. 
D) com a declaração de prodigalidade. 
E) após a nomeação de curador. 
 
44. São pessoas jurídicas de direito público: 
A) as associações. 
B) as organizações religiosas. 
C) os partidos políticos. 
D) as sociedades. 
E) as agências reguladoras. 
 
45. Sobre o início da personalidade natural é CORRETO afirmar: 
A) a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do 

nascituro. 
B) a personalidade civil da pessoa começa na concepção, independentemente do nascimento com vida. 
C) a personalidade civil da pessoa começa na maioridade. 
D) a personalidade civil da pessoa começa aos dezesseis anos, necessitando de representação. 
E) a personalidade civil da pessoa começa aos dezesseis anos, necessitando de assistência. 
 
46. Tendo em vista o tema negócio jurídico, assinale a alternativa que denota requisito de validade deste: 
A) a teoria da imprevisão. 
B) objeto lícito, possível, determinado ou determinável. 
C) forma prescrita ou defesa em lei. 
D) a analogia. 
E) os princípios gerais do direito. 
 
47. A vontade do agente num determinado ato jurídico da espécie negocial pode conter vícios.  Logo, é nulo o negócio jurídico 

que envolve: 
A) coação. 
B) anticrese. 
C) erro. 
D) dolo eventual. 
E) simulação. 
 
48. Considere as seguintes afirmações: 
I. Não constitui requisito para a viabilidade de revisão contratual segundo o Novo Código Civil: desproporção manifesta. 
II. Dívida quesível é a paga no domicílio de terceiro, conforme eleição das partes. 
III. Presunção “juris tantum” significa pagamento forçado. 
IV. A imputação só pode ser do tipo legal. 
V. A sub-rogação convencional pode ter excepcionalmente caráter especulativo. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência das afirmações FALSAS. 
A) I, II, III e V. 
B) I, II e V. 
C) II, III, IV e V. 
D) I, II; III e IV. 
E) II, III, IV e V. 
 

49. Augusto, Filipe e Pedro, devedores solidários, devem uma geladeira FF 410 litros, nº de série xyz123456, avaliada em 
R$3.000,00, a ser entregue a Antônio e Cláudio, credores solidários, no dia 30 de agosto de 2012.  Antes do vencimento e 
da entrega, o credor Cláudio exonera Pedro da obrigação.  O que a Pedro poderá ser cobrado: 

A) a geladeira. 
B) R$3.000,00. 
C) R$2.000,00. 
D) R$1.000,00. 
E) nada. 
 
50. São direitos reais: 
A) a evicção compromissal. 
B) a nota promissória. 
C) a novação. 
D) a dação em pagamento. 
E) o usufruto. 

 
08 / 21 



 

 
 
51. Sobre a Teoria do Crime no Código Penal Brasileiro, assinale a alternativa CORRETA. 
A) O arrependimento posterior exclui a tentativa, somente respondendo o agente pelos atos já praticados até o arrependimento. 
B) A omissão imprópria, penalmente relevante, ocorre quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, sendo que 

o dever de agir somente incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. 
C) Qualquer pessoa poderá alegar, em seu favor, a excludente de ilicitude do estado de necessidade, inclusive aquele que tinha 

o dever legal de enfrentar o perigo. 
D) A regra do elemento subjetivo do crime é o dolo, sendo a culpa admitida apenas nos casos expressos em lei. 
E) Tanto na legítima defesa quanto no estado de necessidade, o agente busca se salvar de agressão injusta, atual ou iminente. 
 
52. Quanto à aplicação da lei penal, nos termos do Código Penal Brasileiro, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Quanto ao lugar do crime, o Código Penal adotou a Teoria da Atividade. 
B) Quanto ao lugar do crime, o Código Penal adotou a Teoria da Ubiquidade. 
C) Quanto ao lugar do crime, o Código Penal adotou a Teoria do Resultado. 
D) Quanto ao tempo do crime, o Código Penal adotou a Teoria da Ubiquidade. 
E) Quanto ao tempo do crime, o Código Penal adotou a Teoria do Resultado. 
 
53. Analise as afirmações a seguir. 
I. Quando o crime é praticado no estrangeiro contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de 

Território, de Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder 
Público, aplica-se a lei brasileira e o agente é punido segundo esta, desde que não tenha sido absolvido no estrangeiro. 

II. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, 
quando idênticas. 

III. A sentença estrangeira pode ser homologada no Brasil ainda quando a aplicação da lei brasileira não produza na espécie as 
mesmas consequências. 

IV. Quando é praticado no estrangeiro crime que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, aplica-se a lei 
brasileira, desde que cumpridas em concurso algumas condições impostas pelo Código Penal Brasileiro, dentre estas a de 
estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. 

V. Na contagem dos prazos penais, exclui-se o dia do começo e o dia do final. 
 
Nos termos do Código Penal Brasileiro: 
A) as afirmações I e III estão corretas. 
B) as afirmações III e V estão corretas. 
C) as afirmações III e IV estão corretas. 
D) as afirmações II e V estão corretas. 
E) as afirmações II e IV estão corretas. 
 
54. Se o funcionário público deixar, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do 

cargo, incorre na prática de: 
A) crime de prevaricação. 
B) crime de prevaricação específica. 
C) crime de peculato. 
D) crime de condescendência criminosa. 
E) um indiferente penal. 
 
55. Analise as afirmações a seguir: 
I. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de 

funcionário público, constitui crime de advocacia administrativa. 
II. É crime contra a ordem tributária, praticado por particular, deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, 

incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento. 
III. Aquele que, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar plano de 

recuperação extrajudicial, ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de obrigação, destinado a favorecer um ou 
mais credores em prejuízo dos demais, pratica o crime falimentar de fraude a credores. 

IV. É causa específica de aumento da pena (de um terço até metade) do crime falimentar de fraude contra credores a prática, 
pelo devedor, de contabilidade paralela (manter ou movimentar recursos ou valores paralelamente à contabilidade exigida 
pela legislação). 

V. O exercício de atividade para a qual foi inabilitado ou incapacitado por decisão judicial, nos termos da Lei Federal nº 
11.101/2005, é conduta tipificada como crime falimentar. 

 
Nos termos da legislação penal brasileira: 
A) as afirmações I, III e V estão corretas. 
B) as afirmações II, III e IV estão corretas. 
C) as afirmações II, IV e V estão corretas.   
D) as afirmações I, II e III estão corretas. 
E) as afirmações I, III e IV estão corretas. 
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PROVA 1 – DIREITO EMPRESARIAL 
 

 
56. Sobre as sociedades limitadas, é CORRETO afirmar: 
A) a sociedade limitada, espécie de sociedade empresária, independe, para tal classificação, da atividade exercida. 
B) a sociedade limitada, espécie de sociedade simples, independe de onde esta foi registrada para sua caracterização. 
C) a sociedade limitada, enquanto sociedade empresária, é registrada, necessariamente, no cartório de registro civil de pessoa 

jurídica. 
D) a sociedade limitada, enquanto sociedade simples, é registrada, necessariamente, no registro público de empresas mercantis 

a cargo das juntas comerciais. 
E) enquanto sociedade simples, é registrada, necessariamente, no cartório de registro civil de pessoa jurídica, obedecendo, 

contudo, às normas fixadas para o registro público de empresas mercantis. 
 
57. Conforme a disciplina do Código Civil de 2002: 
A) há impossibilidade de contratação de sociedade entre cônjuges ou em conjunto com terceiros. 
B) há permissão, sem ressalvas, para contratação de sociedade entre cônjuges ou em conjunto com terceiros. 
C) é lícito aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, independentemente do regime de bens adotado. 
D) é lícito aos cônjuges casados em regime de comunhão parcial de bens contratar sociedade entre si ou com terceiros. 
E) Nos regimes da comunhão universal de bens ou da separação obrigatória é permitido contratar sociedade entre si. 
 
58. Assinale a alternativa CORRETA. 
A) O possuidor de título dilacerado, porém identificável, tem direito a obter do emitente a substituição do anterior, mediante a 

restituição do primeiro e o pagamento das despesas. 
B) Nos termos do disposto no artigo 997 do Código Civil Brasileiro, 2002, a sociedade constitui-se mediante contrato escrito, 

particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará a declaração dos sócios assumindo a 
obrigação de não manter empregados sem registro, sob pena de responder com os bens pessoais pelos prejuízos que causar; 

C) Enquanto o cheque representa ordem de pagamento à vista, a letra de câmbio e a nota promissória são ordens de pagamento 
realizáveis à vista ou a prazo. 

D) Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, ainda que 
incompatíveis com a sua natureza. 

E) O pequeno empresário, deve autenticar, no Registro Público de Empresas Mercantis, antes de pôr em uso, os livros 
obrigatórios e, se for o caso, as fichas. 

 
59. Com base no que dispõe a lei n.º 11.101/2005, que regula os institutos da falência, da recuperação judicial e da recuperação 

extrajudicial, é possível afirmar: 
A) os credores da empresa pública em recuperação judicial conservam os direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores 

e obrigados de regresso. 
B) o mero descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação dentro do prazo de dois anos é fato 

suficiente para que a recuperação judicial seja convolada em falência. 
C) na assembleia-geral de credores, não terão direito a voto e não serão considerados para fins de verificação do quorum de 

instalação e de deliberação os credores constantes de lista apresentada pelo próprio devedor.   
D) o prazo para que o devedor apresente contestação no processo de falência é de 15 (quinze) dias. 
E) da sentença que julga a improcedência do pedido de decretação de falência não cabe apelação. 
 
60. Marcos, José, Fábio e Alessandra reuniram-se a fim de constituírem sociedade, cuja atividade consiste em vender 

fardamentos, sendo que apenas Marcos e Alessandra, casados, serão sócios de responsabilidade ilimitada. Dentre as 
alternativas a seguir, assinale a que contém denominação para a empresa retromencionada em conformidade com o Código 
Civil Brasileiro, 2002. 

A) Marcos e Cia. Comércio de Fardamentos. 
B) M. e A. Companhia de Fardamentos. 
C) Marcos e Alessandra Comércio de Fardamentos 
D) Fábio e José Comércio de Fardamentos. 
E) Marcos, Alessandra e Cia. Comércio de Fardamentos. 
 
61. Assinale a alternativa CORRETA. 
A) A transformação independe do consentimento de todos os sócios, salvo se prevista no ato constitutivo.  
B) Segundo a teoria menor da desconsideração, os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da 

sociedade, antes de executados os bens sociais.  
C) O cônjuge de sócio que se separou judicialmente não pode exigir a parte que lhe couber na quota social.  
D) Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, e, por isso, sua responsabilidade 

pela integralização do capital social é individual. 
E) As sociedades simples, apesar de não possuírem finalidade empresária, regem-se pelo cânone ditado do affectio societatis. 
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62. Com a edição da lei n° 12.441, de 11 de julho de 2011, passou-se a admitir a existência de empresa individual de 

responsabilidade limitada. Sobre esse novo tipo societário, assinale a alternativa CORRETA. 
A) A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em até duas 

empresas dessa modalidade. 
B) A empresa individual de responsabilidade limitada poderá resultar da concentração das quotas de outra modalidade 

societária num único sócio, desde que as razões que motivaram tal concentração justifiquem tal medida. 
C) Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada, constituída para a prestação de serviços de qualquer 

natureza, a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que 
seja detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional.  

D) Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades 
anônimas. 

E) A empresa individual de responsabilidade limitada resultante da concentração das quotas de outra modalidade societária 
num único sócio poderá ser dissolvida, caso o sócio remanescente requeira, no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para empresa individual de responsabilidade 
limitada. 

 
63. Cediço que a praxe comercial moderna vem substituindo as duplicatas em papel pelas duplicatas escriturais ou virtuais e 

que a legislação atual permite os chamados títulos virtuais. Deste molde, quanto à executividade do título virtual, é 
CORRETO asseverar: 

A) os cartórios de protesto podem aceitar as indicações contidas num meio magnético e efetuar o protesto, validando o 
procedimento em relação às duplicatas escriturais.  

B) poderão ser recepcionadas as indicações a protestos das Duplicatas Mercantis e de Prestação de Serviços, por meio 
magnético ou de gravação eletrônica de dados, sendo de inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos, 
ficando a cargo dos Tabelionatos a emissão de novos títulos em formato físico, haja vista as exigências do princípio da 
cartularidade. 

C) os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável, devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade, 
jamais poderão ter a força executiva admitida. 

D) somente se admite como título virtual aquele emitido a partir dos caracteres criados apenas em computador, pois mesmo 
que o título seja emitido por meio técnico equivalente e deste conste escrituração do emitente, é necessária realização de 
perícia técnica. 

E) para as chamadas duplicatas escriturais ou virtuais, não se considera o domicílio do emitente como lugar de emissão e 
pagamento, mesmo quando nada vier indicado no título, pois seria impossível precisá-los face ao caráter digital. 

 
64. Indiscutível a importância que as pessoas jurídicas desempenham no cotidiano da prática empresarial, e dada a relevância 

destas, na maioria dos casos a respectiva personalidade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Mitigação 
para esta regra geral ocorre, todavia, pela aplicabilidade da disregard doctrine no direito brasileiro, para a qual é 
CORRETO afirmar: 

A) o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual apregoa que a 
mera insolvência de obrigações enseja a sua desconstituição, afastando-se da doutrina do ultra vires societatis. 

B) exige-se, no ordenamento jurídico brasileiro, para a desconsideração da personalidade jurídica não somente a prova da 
insolvência da pessoa jurídica, mas também os requisitos específicos da teoria subjetiva da desconsideração e da teoria 
objetiva da desconsideração, quais sejam, respectivamente, a demonstração de desvio de finalidade e a demonstração de 
confusão patrimonial. 

C) como regra geral, adota-se, no Brasil, a teoria menor da desconsideração, a qual exige a demonstração de desvio de 
finalidade ou de confusão patrimonial, exceto nos casos referentes ao Direito do Consumidor e ao Direito Ambiental. 

D) a prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores 
não poderá ser elemento determinante na desconsideração da personalidade jurídica. 

E) para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que 
contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta 
administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte 
dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. 

 
65. A tomada de crédito para o desempenho regular das atividades empresarais é medida que se observa  diuturnamente. Dada 

a complexidade das atividades desenvolvidas pelas empresas, existem, todavia, diversas operações creditícias. Quanto à 
temática, assinale a alternativa CORRETA. 

A) A cédula de crédito industrial é promessa de pagamento em dinheiro ou em dação de bens, sem garantia real, cedularmente 
constituída. 

B) Nos títulos de crédito industrial, as importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros, mas as taxas não poderão 
sofrer correção monetária. 

C) A cédula de crédito rural é promessa de pagamento em dinheiro com garantia real cedularmente constituída. 
D) Por expressa previsão legal, é possível o anatocismo nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial. 
E) A cédula de crédito bancário é título de crédito emitido por pessoa física, em favor de instituição financeira ou de entidade 

a esta equiparada. 
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66. No início da década de 1990, o Brasil passou por um processo de desburocratização para a abertura e fechamento de 

empresas, o qual deu ensejo a novas formas de organização empresarial como as microempresas e pequenas empresas. 
Sobre o assunto é CORRETO afirmar: 

A) fica o Poder Executivo autorizado a incentivar e fomentar os agentes financeiros públicos e privados a estabelecer linhas de 
crédito diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, sendo vedada a constituição de fundo para garantia 
de aval ou fiança. 

B) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte 
tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, 
previdenciárias e creditícias, sem, contudo, importar em eliminação ou redução destas por meio de lei. 

C) a pessoa jurídica ou a firma individual que preencher os requisitos de enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte não necessitará comunicar esta situação ao órgão competente nem requisitará registro especial, haja vista o 
respectivo tratamento constitucional diferenciado. 

D) à microempresa e à empresa de pequeno porte ficam asseguradas condições favorecidas relativamente a encargos 
financeiros, prazos e garantias, nas operações que realizarem com instituições financeiras, inclusive bancos de 
desenvolvimento, excetuando as entidades oficiais de fomento, para evitar interferência estatal nas atividades privadas 
desenvolvidas no mercado. 

E) o registro como microempresa e empresa de pequeno porte  será efetuado, conforme o caso, pelas Juntas Comerciais ou 
pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, à vista de comunicação, em instrumento específico para essa 
finalidade, procedida pela firma mercantil individual ou pessoa jurídica interessada 

 
67. Considerada a Função Social desempenhada pelas empresas, a preservação da empresa é medida que se impõe para o bom 

andamento das relações negociais.  Sob esta ótica, deu-se surgimento ao instituto da Recuperação Judicial, consagrado na 
Lei nº 11.101/2005, que institui medidas que intentam manter a atividade empresarial da empresa em crise. Isto posto, 
sobre a Recuperação Judicial, está CORRETO afirmar: 

A) segundo o entendimento predominante, consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez deferido o 
processamento, ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação judicial, revela-se incabível o prosseguimento automático 
das execuções individuais, mesmo depois de decorrido o prazo de 180 dias. 

B) segundo o entendimento predominante, consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez deferido o 
processamento, ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação judicial, há suspensão das execuções fiscais. 

C) segundo o entendimento predominante, consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez deferido o 
processamento, ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação judicial, é permitido ao Juízo no qual a execução fiscal 
deveria ser processada, praticar atos que excluam o patrimônio do devedor do processo de recuperação judicial. 

D) segundo a Lei nº 11.101/2005, uma vez deferido o processamento, ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação judicial, 
caso prossigam as execuções fiscais, a empresa em Recuperação poderá valer-se do instituto do parcelamento para 
suspender a exigibilidade do crédito tributário. 

E) dada a autonomia da execução fiscal em relação aos créditos concursais, ou habilitação, em falência ou recuperação 
judicial, segundo a Lei nº 11.101/2005, restará ela, automaticamente suspensa, uma vez deferido o processamento, ou, a 
fortiori, aprovado o plano de recuperação judicial. 

 
68. Há vários anos, figuravam em um processo de execução (cumprimento de sentença) as empresas D.E Sobral LTDA 

(exequente) e A.B Fortaleza LTDA (executada), posteriormente chamada de F. G. Beta LTDA. Todavia, durante o curso 
regular do processo, o advogado da empresa A.B Fortaleza LTDA peticionou, como se advogado de empresa denominada 
B.C Fortaleza LTDA fosse, noticiando, empós, equívoco na redação do petitório. O magistrado entendeu que, dada a 
similitude dos nomes empresariais A.B Fortaleza LTDA e B.C Fortaleza LTDA, ocorreu, inequivocamente, a sucessão 
empresarial da empresa A.B Fortaleza LTDA pela empresa B.C Fortaleza LTDA, razão pela qual seria responsável pelas 
obrigações da empresa F. G. Beta LTDA (antiga A.B Fortaleza LTDA), determinando penhora do patrimônio para garantir 
o valor discutido no processo. Quanto à conduta do magistrado, assinale a alternativa CORRETA. 

A) O magistrado atuou acertadamente ao determinar a penhora dos bens da Empresa B.C Fortaleza LTDA, haja vista que, 
havendo relevantes indícios de sucessão empresarial, optou por garantir efetividade à execução, prestigiando o princípio da 
máxima efetividade, norteador das execuções no direito brasileiro. 

B) O magistrado atuou acertadamente apenas no que concerne à sucessão empresarial. Equivocou-se, porém, ao determinar a 
penhora de bens da empresa B.C Fortaleza LTDA, pois ainda permanece a incomunicabilidade patrimonial com sua 
antecessora. 

C) O magistrado atuou com erro apenas ao considerar que a empresa B.C Fortaleza LTDA responderia pelas obrigações da 
empresa F. G. Beta LTDA, tendo em vista que esta não é a mesma que A.B Fortaleza LTDA e os indícios que o levaram a 
reconhecer a sucessão fundam-se na similitude dos nomes empresariais. 

D) No caso apresentado, como a empresa A.B Fortaleza LTDA passou a se chamar F. G. Beta LTDA, não há que se falar da 
responsabilidade da empresa B.C Fortaleza LTDA, pois, ainda que mantenha semelhança de nome com a primeira empresa, 
em nada se assemelha com a segunda. 

E) Equivocou-se o magistrado tanto ao reconhecer a sucessão empresarial da empresa F. G. Beta LTDA pela empresa B.C 
Fortaleza LTDA, como ao determinar a penhora de bens desta última empresa, pois a sucessão de empresas é fato que deve 
ser devidamente comprovado. 
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69. Com o intuito de preservar a atividade empresarial, a Lei nº 11.101/2005 instituiu tratamento diferenciado aos diversos 

tipos de créditos envolvidos no  processo de Recuperação de Empresas. Sobre a temática, é CORRETO afirmar: 
A) sujeitam-se à Recuperação judicial apenas os créditos vencidos existentes na data do pedido, pois, caso se sujeitassem 

também os por vencer, haveria vencimento antecipado da dívida e modificação unilateral dos pactos creditórios. 
B) as obrigações anteriores à recuperação judicial poderão, sem necessidade de estabelecimento no plano de Recuperação 

Judicial, inobservar as condições originalmente contratadas ou definidas, pois assim melhor se viabiliza a preservação da 
atividade empresarial e se reconhece a função social da empresa. 

C) tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, o crédito não se submeterá 
aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. 

D) tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis essenciais à atividade 
empresarial, por ser o titular da propriedade sobre a coisa, poderá, a qualquer tempo, retirá-la do estabelecimento do 
devedor, sendo vedado, porém, aliená-la. 

E) o credor titular da posição de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham 
cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, terá o crédito submetido aos 
efeitos da recuperação judicial se os bens se revelarem essenciais à manutenção da atividade empresarial. 

 
70. Face à importância que o desempenho da atividade empresarial representa para a sociedade, o regime jurídico dos contratos 

empresariais possui tratamento diferenciado no ordenamento jurídico brasileiro. Assinale a alternativa que reflete tal 
entendimento. 

A) No contrato de representação, prevendo o contrato a exclusividade de zona ou zonas, ou quando este for omisso, fará jus o 
representante à comissão pelos negócios aí realizados, ainda que diretamente pelo representado ou por intermédio de 
terceiros.   

B) Considera-se arrendamento mercantil, o negócio jurídico realizado entre pessoa física, na qualidade de arrendadora, e 
pessoa jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendatária, 
segundo especificações do arrendator e para uso comercial próprio desta, inexistindo a possibilidade de opção de compra 
ou renovação.  

C) No contrato de agência, salvo ajuste diverso por escrito, o proponente pode constituir, ao mesmo tempo, mais de um 
agente, na mesma zona, com idêntica incumbência.  

D) No contrato de agência, salvo estipulação diversa, todas as despesas com a agência ou distribuição correm a cargo do 
proponente.  

E) A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor a posse indireta da coisa móvel alienada, mas depende da tradição 
efetiva do bem para transferir o domínio resolúvel, tornando-se, somente neste último caso, o alienante ou devedor em 
possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e 
penal. 

 
 

PROVA 1 – DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

 
71. Assinale a alternativa CORRETA quanto aos princípios administrativos. 
A) Pelo princípio de autotutela, a Administração Pública só poderá anular os próprios atos se for provocada, não podendo fazê-

lo de ofício. 
B) Do princípio da continuidade do serviço público, decorre a vedação ao particular contratado, no âmbito de um contrato 

administrativo, de, dentro de certos limites, opor em face da Administração Pública a exceptio non adimpleti contractus 
(exceção de contrato não cumprido). 

C) Ao princípio da publicidade não se submetem as chamadas entidades paraestatais (empresas públicas, sociedades de 
economia mista e fundações públicas). 

D) O princípio da impessoalidade impõe que a Administração Pública atue sem favorecimento ou detrimento aos 
administrados. No entanto, referido princípio não se aplica aos atos discricionários. 

E) Em razão do princípio da razoabilidade, pode-se supor que a correção judicial possa invadir o mérito administrativo, que 
reflete o juízo de valoração em que se baseia o administrador público para definir sua conduta. 

 
72. Assinale a alternativa CORRETA quanto aos atos administrativos. 
A) A teoria dos motivos determinantes baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar 

compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade. 
B) Os atos administrativos não são coercitivos, pois lhes faltam imperatividade. A imperatividade é algo inerente às decisões 

judiciais, mas não aos atos administrativos. 
C) Anulação é o ato administrativo discricionário pelo qual a Administração extingue um ato válido, por razões de 

oportunidade e conveniência. 
D) Um ato administrativo praticado com vícios quanto à finalidade e à incompetência em razão da matéria pode ser 

convalidado. 
E) Decreto é o instrumento de que se valem as autoridades, exceto o Chefe do Poder Executivo, para transmitir ordens internas 

uniformes aos subordinados. 
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73. Assinale a alternativa CORRETA, quanto aos poderes administrativos. 
A) A moderna doutrina tem consagrado a limitação ao poder discricionário do agente administrativo, possibilitando maior 

controle do Judiciário sobre os atos que deste derivem. Assim, é permitido ao Judiciário aferir os critérios administrativos 
(conveniência e oportunidade), firmados em conformidade com os parâmetros legais, adotados pelo agente administrativo 
no uso da discricionariedade administrativa. 

B) É possível a atuação legítima do agente administrativo, exercendo a função com discricionariedade fora dos limites da lei 
ou contra legem. 

C) A formalização do poder regulamentar se processa, basicamente, por decretos e regulamentos. No entanto, o poder 
regulamentar é subjacente à lei, por essa razão, ao poder regulamentar não cabe contrariar a lei, sob pena de sofrer 
invalidação. Seu exercício somente pode-se dar secundum legem.  

D) O poder de polícia do Estado na área administrativa é sempre vinculado e preventivo, mas não tem o atributo da 
exigibilidade.  

E) O sistema hierárquico na Administração enseja a fiscalização das atividades desempenhadas por agentes de plano 
hierárquico inferior para verificação de sua conduta. A apuração das infrações funcionais deve ser feita de forma regular, 
mas não precisa seguir o princípio do due process of law (devido processo legal), já que o referido princípio se restringe aos 
processos penais no âmbito do Poder Judiciário. 

 
74. Assinale a alternativa CORRETA quanto aos contratos administrativos. 
A) Os contratos administrativos são imutáveis, pois a Administração não pode alterar unilateralmente as cláusulas 

regulamentares. 
B) Os contratos administrativos são mutáveis, portanto o contratado (particular) não tem direito à manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato. 
C) Nos contratos administrativos o contratado (particular), em regra, pode-se socorrer da exceptio non adimpleti contractus 

(exceção do contrato não cumprido), além da possibilidade de promover rescisão unilateral do contrato em razão do não 
cumprimento contratual por parte da Administração. 

D) Nos contratos administrativos admitem-se as cláusulas exorbitantes, que conferem privilégios a uma das partes (a 
Administração) em relação à outra. Estas colocam a Administração em posição de supremacia sobre o contratado 
(particular). 

E) As cláusulas exorbitantes, mesmo nos contratos administrativos, são vedadas pela Lei nº 8.666/93, por ferirem o princípio 
da isonomia (igualdade). 

 
75. Assinale a alternativa CORRETA, quanto ao controle da Administração. 
A) O controle judicial dos atos da Administração engloba tanto o controle de legalidade como o controle de mérito, que se 

consuma pela verificação da conveniência e da oportunidade da conduta administrativa. 
B) O controle financeiro exercido pelo Poder Legislativo sobre o Executivo e o Judiciário, com o auxílio do Tribunal de 

Contas da União (TCU), não inclui o controle da legitimidade e da economicidade, já que esses aspectos estão relacionados 
aos critérios administrativos da conveniência e da oportunidade. 

C) Não se pode considerar o mandado de segurança, a ação popular, o mandado de injunção como meios específicos de 
controle judicial (aquelas ações que exigem a presença no processo das pessoas administrativas ou respectivos agentes) da 
Administração. 

D) O controle que o Poder Legislativo exerce sobre a Administração Pública não abrange o controle político, mas somente o 
controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial. 

E) Podemos denominar de controle da Administração Pública o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio 
dos quais se exerce o poder de fiscalizar e de rever a atividade administrativa em qualquer das esferas de Poder. 

 
76. Assinale a alternativa que indica dois atributos do ato administrativo. 
A) Inexigibilidade relativa e mutabilidade. 
B) Irrevogabilidade e presunção de legitimidade. 
C) Álea do fato do príncipe e imperatividade. 
D) Exigibilidade e Álea do fato da Administração. 
E) Exigibilidade e presunção de legitimidade. 
 
77. Assinale a alternativa que indica uma conduta permitida ao funcionário (servidor público) do Município de Sobral, de 

acordo com o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Sobral, das autarquias e Fundações. 
A) Promover manifestações de apreço no recinto da repartição, desde que nos limites do estatuto. 
B) Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato, desde que seja para tratar de 

assunto pessoal urgente e relevante. 
C) Manter, sob sua chefia imediata, cônjuge, filho ou pai, desde que previamente autorizado pelo chefe do Poder Executivo 

Municipal. 
D) Cometer a outro funcionário atribuições estranhas às do cargo que ocupa em situações transitórias de emergência. 
E) Compelir outro funcionário no sentido de filiação a associação profissional, sindical ou partido político, desde que não 

empregue violência. 
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78. Assinale a alternativa que melhor corresponde à descrição dada a seguir, relativa a uma espécie de ato administrativo: “São 

atos formais, de intensa utilização na rotina administrativa, através dos quais as autoridades administrativas se comunicam 
entre si ou com terceiros. Podem conter solicitações, imposições, recomendações ou meras informações. Sendo veículo de 
comunicação, eles têm grande importância, sob o aspecto formal, na via administrativa”. 

A) Ofícios. 
B) Alvarás. 
C) Despachos. 
D) Pareceres. 
E) Decretos. 
 
79. Assinale a alternativa que NÃO é uma característica dos contratos administrativos. 
A) Imutabilidade unilateral absoluta. 
B) Formalismo. 
C) Comutatividade. 
D) Confiança recíproca (intuitu persona). 
E) Bilateralidade. 
 
80. Assinale a alternativa CORRETA, quanto aos direitos e obrigações, rescisão, alterações e recomposição de preços nos 

contratos administrativos. 
A) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, que venham a afetar um contrato administrativo, não pode ensejar rescisão 

sem atribuição de culpa ao particular (contratado), ainda que este não possa cumprir, de nenhum modo, as obrigações 
contratuais. A vedação se impõe em razão da cláusula rebus sic stantibus. 

B) Nos contratos administrativos há um conjunto de direitos e obrigações em relação aos quais as partes se situam no mesmo 
plano jurídico. Assim, a Administração não pode ter posição de supremacia em relação ao contratado, em razão do 
princípio da igualdade (isonomia). 

C) A Administração pode rescindir um contrato administrativo de maneira unilateral em razão de interesse público de alta 
relevância e amplo conhecimento. 

D) Nos contratos administrativos, são expressamente vedadas as alterações contratuais efetuáveis bilateralmente, isto é, por 
acordo das partes, em decorrência de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe. 

E) Nos contratos administrativos, sempre será vedada, em razão do princípio do Pacta sunt servanda, a recomposição de 
preços (revisão de preços. 

 
81. Assinale a alternativa CORRETA, quanto às normas constitucionais sobre Administração Pública. 
A) Os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as 

autarquias e fundações serão aposentados compulsoriamente, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, com proventos 
integrais. 

B) Os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as 
autarquias e fundações serão aposentados voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício no serviço público, 2 (dois) anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, 65 (sessenta e cinco) anos de 
idade e 35 (trinta e cinco) de contribuição, se homem, e 60 (sessenta anos) de idade e 30 (trinta) de contribuição, se mulher. 

C) O servidor público estável poderá perder o cargo mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma 
de lei complementar, assegurada ampla defesa. 

D) Mesmo em caso de extinção do cargo ou da declaração de sua desnecessidade, o servidor público estável não poderá ficar 
em disponibilidade. 

E) Os vencimentos dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, 
dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as vantagens 
pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder a remuneração mensal do Presidente da República, aplicando-
se como limite, nos municípios, o subsídio do Governador. 

 
82. Assinale a alternativa CORRETA, quanto às normas constitucionais sobre Administração Pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
A) É vedada a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico, mesmo quando houver 

compatibilidade de horários. 
B) O concurso público é a forma originária de provimento do cargo público. Sendo que, o prazo de validade do concurso 

público será de até dois anos, sendo improrrogável. 
C) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 

Executivo. 
D) A administração fazendária e os servidores fiscais terão, dentro das áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os 

demais setores administrativos, na forma da lei. 
E) O servidor público da administração direta, autárquica e fundacional investido no mandato de Vereador, mesmo havendo 

compatibilidade de horários, não poderá receber, por expressa vedação constitucional, cumulativamente (com o seu 
salário), a remuneração do cargo eletivo. 
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83. Assinale a alternativa que indica um meio de provocar o controle jurisdicional de ato da Administração. 
A) Pedido de reconsideração. 
B) Mandado de segurança coletivo. 
C) Recurso hierárquico próprio. 
D) Súmula vinculante. 
E) Recurso hierárquico impróprio. 
 
84. Assinale a alternativa CORRETA, quanto ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Sobral, das 

respectivas autarquias e Fundações. 
A) A critério da Administração, poderá ser concedida ao funcionário, ainda que esteja em estágio probatório, licença para o 

trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 4 (quatro) anos consecutivos, sem remuneração.  No entanto, a licença não 
poderá ser interrompida a pedido do funcionário, mas tão-somente pela Administração no interesse do serviço. 

B) Não se concederá licença-prêmio ao funcionário que, no período aquisitivo, afastar-se de cargo em virtude de licença por 
motivo de doença em pessoa de família sem remuneração. 

C) É vedada, sem exceção, a acumulação remunerada de cargos públicos. No entanto, a proibição de acumular não se estende 
a cargos e funções em empresas públicas e sociedades de economia mista dos Municípios. 

D) Sem qualquer prejuízo, poderá o funcionário (servidor) ausentar-se do serviço por 2 (dois) dias, para doação do sangue e 
por 3 (três) dias consecutivos em razão de casamento. 

E) São penalidades disciplinares: I - advertência; II – suspensão e III – exoneração. A suspensão será aplicada nos casos de 
inassiduidade habitual, incontinência pública e conduta escandalosa. 
 

85. Assinale a alternativa CORRETA, quanto ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Sobral, no 
que concerne às autarquias e Fundações. 

A) São estáveis, após 3 (três) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. O funcionário 
estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado.  

B) Readaptação é o retorno à atividade de funcionário aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, forem 
declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. A readaptação far-se-á no mesmo cargo ou no cargo 
resultante de sua transformação. 

C) Reversão é a investidura do funcionário no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante da transformação, quando 
invalidada a demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. 

D) Reintegração é a investidura do funcionário em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido na capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. 

E) Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por 
período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho 
do cargo. 

 
 

PROVA 1 – DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

 
86. Acerca da classificação das constituições, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Constituição dogmática é aquela elaborada por um órgão constituinte e que sistematiza princípios, ideias e institutos, 

entendidos como os mais importantes e fundamentais para a sociedade num determinado momento. 
B) O conceito de constituição rígida depende necessária e obrigatoriamente da existência no texto constitucional de cláusula 

pétrea. 
C) Conceitua-se constituição histórica como aquela que se baseia em costumes, tradições, convenções e jurisprudência, sendo 

esta caracterizada pela total inexistência de normas escritas. 
D) Constituição flexível é aquela que é alterada por um processo informal denominado de “mutação constitucional”, já que a 

constituição é reinterpretada, com mudança do sentido, sem que haja, contudo, a sua alteração escrita. 
E) Conceitua-se constituição promulgada como aquela que, nada obstante feita sem a participação do povo ou dos respectivos 

representantes, é aprovada por meio de uma consulta popular à sociedade. 
 
87. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Não há na Constituição norma destituída de eficácia jurídica, já que os dispositivos constitucionais não são conselhos, 

avisos ou lições, mas normas com força jurídica imperativa. 
B) As normas constitucionais de eficácia limitada não produzem nenhum efeito jurídico, pois são dependentes de 

regulamentação posterior pelo Poder público. 
C) As normas constitucionais de eficácia plena dependem de regulamentação legislativa para produzir efeitos jurídicos. 
D) As normas programáticas são classificadas como de eficácia plena ou absoluta, pois orientam o Estado na formulação de 

um programa de políticas públicas para a sociedade. 
E) É de eficácia contida a seguinte norma da Constituição vigente: “Art. 153. Compete à União instituir imposto sobre: VII – 

grandes fortunas, nos termos de lei complementar”. 
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88. Assinale a alternativa que contém, nessa ordem, um fundamento, um objetivo e um princípio das relações internacionais da 

República Federativa do Brasil, previstos no título “Dos Princípios Fundamentais” da Constituição vigente. 
A) Soberania, não-intervenção e construir uma sociedade livre. 
B) Repúdio ao racismo, erradicar a pobreza e pluralismo político. 
C) Dignidade da pessoa humana, garantir o desenvolvimento nacional e prevalência dos direitos humanos. 
D) Cidadania, erradicar as desigualdades sociais e autodeterminação dos povos. 
E) Pluralismo político, igualdade entre os Estados e erradicar a pobreza. 
 
89. Sobre o poder constituinte e as cláusulas pétreas, assinale a alternativa CORRETA. 
A) As cláusulas pétreas constituem limites insuperáveis para o poder constituinte originário, sendo, com efeito, obrigatória a 

permanência de tais cláusulas em uma nova Constituição. 
B) O voto direto, secreto, universal, obrigatório e periódico são cláusulas pétreas no ordenamento jurídico brasileiro. 
C) As cláusulas pétreas, apesar de insuscetíveis de abolição pelo poder constituinte reformador, podem ser ampliadas para 

incluir novos direitos ou garantias fundamentais, como ocorreu com a inserção do princípio da razoável duração do 
processo na Constituição vigente. 

D) O poder constituinte originário se subordina inflexivelmente aos direitos adquiridos no ordenamento jurídico anterior, não 
podendo, por via de consequência, a nova constituição extinguir ou restringir tais direitos. 

E) A doutrina constitucional brasileira rejeita, por unanimidade, a tese da existência de cláusulas pétreas implícitas, de tal 
maneira que as limitações formais ao poder de reforma constitucional podem ser alteradas sem violação da Constituição 
vigente. 

 
90. Acerca da ação declaratória de constitucionalidade e da arguição de descumprimento de preceito fundamental, assinale a 

alternativa CORRETA. 
A) Não é admissível arguição de descumprimento de preceito fundamental com caráter preventivo.  
B) Pode propor a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual o Governador de Estado 

ou o Governador do Distrito Federal. 
C) É cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental, quando for relevante o fundamento da controvérsia 

constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, excluídos os anteriores à Constituição. 
D) A decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo somente será tomada se 

presentes na sessão pelo menos sete Ministros. 
E) Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de 

sanar a lesividade. 
 

91. Sobre os direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa CORRETA. 
A) O direito de reunião depende de autorização do Estado, a fim de que não seja frustrada outra reunião anteriormente 

convocada para o mesmo local. 
B) A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência 

estatal em seu funcionamento. 
C) As associações só podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, 

em ambos os casos, o trânsito em julgado. 
D) A única restrição à plena liberdade associativa é a obrigatoriedade de a associação ter fins lícitos, não sendo vedada a de 

caráter paramilitar. 
E) As entidades associativas, ainda que expressamente autorizadas, não têm legitimidade para representar judicialmente os 

filiados, mas apenas extrajudicialmente. 
 
92. No que tange aos direitos fundamentais e especificamente à nacionalidade, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os 

direitos inerentes aos brasileiros natos e naturalizados. 
B) São cargos que só podem ser ocupados por brasileiro nato: de Presidente da República, de Ministro do Superior Tribunal de 

Justiça e de Ministro de Estado da Defesa. 
C) Filho nascido no Brasil, de mãe brasileira naturalizada e pai estrangeiro a serviço de seu país, ostenta a nacionalidade de 

brasileiro naturalizado.                                                                                                                                                                                                                                         
D) O brasileiro nato jamais poderá ser extraditado e nem perderá a nacionalidade, exceto, no último caso, por sentença 

judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. 
E) Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, poderão ser considerados brasileiros natos sem nunca residir 

no Brasil e sem sequer se expressar na língua portuguesa. 
 

93. Com relação ao controle de constitucionalidade das leis e dos demais atos normativos, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Pode propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade o Presidente do Senado 

Federal. 
B) Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade, conforme previsão expressa 

da Lei nº 9.868/99. 
C) Proposta a ação direta de inconstitucionalidade, é admissível a desistência. 
D) É inadmissível a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 
E) Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação declaratória de constitucionalidade de lei 

ou ato normativo federal ou estadual. 
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94. Sobre os direitos fundamentais, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Os tratados e convenções internacionais que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 

três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 
B) Os direitos fundamentais são absolutos, de tal forma que a Constituição vigente não autoriza nenhuma restrição ou 

suspensão de um direito fundamental. 
C) A Constituição vigente enumera, taxativamente, os direitos fundamentais, excluindo, por isso, outros direitos que poderiam 

decorrer do regime e dos princípios constitucionais por esta adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte. 

D) Os direitos fundamentais somente protegem os brasileiros natos e naturalizados, bem como os estrangeiros residentes no 
Brasil, excluindo-se da titularidade desses direitos os demais estrangeiros, os apátridas e as pessoas jurídicas de direito 
público privado e público.  

E) Pela eficácia horizontal, os direitos e as garantias fundamentais incidem nas relações entre os particulares. 
 
95. No tocante à organização do Estado, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Compete exclusivamente aos municípios legislar sobre trânsito e transporte, sistemas de consórcios e sorteios, seguridade 

social e registros públicos, bem como suplementar a legislação estadual no que couber. 
B) No âmbito do Distrito Federal, são atribuições da União a organização e a manutenção do Poder Judiciário, do Ministério 

Público, da Defensoria Pública e das Polícias Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. 
C) A União não poderá autorizar os Estados-membros e o Distrito Federal a legislar sobre questões específicas das matérias de 

competência legislativa privativa, dado que tais matérias são indelegáveis. 
D) Na competência legislativa concorrente, os estados-membros e o Distrito Federal, em caso de inexistência de lei federal, 

não poderão exercer a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 
E) Cabe aos municípios explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, 

vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. 
 
96. “Esperamos que a reconstrução da República Federal restaure na sua plenitude os poderes dos Estados, sem prejuízo da 

missão nacional da Federação, para, sob a égide inovadora do federalismo de equilíbrio, preservar a integridade da Nação, a 
indissolubilidade do vínculo federativo, o desenvolvimento da União e dos Estados e associar o Estado Federal à realização 
dos objetivos do Governo democrático”. (HORTA, Raul Machado. Direito Constitucional. 3 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 
2002, p. 319). Acerca da organização do Estado, assinale a alternativa CORRETA. 

A) É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais. 
B) O Distrito Federal, permitida a divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício 

mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos na Constituição Federal. 

C) Compete privativamente à União legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto. 
D) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei municipal, dentro do período 

determinado por Lei Complementar Estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos 
Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. 

E) As competências dos Estados-membros estão enumeradas expressamente na Constituição Federal. 
 
97. Sobre o processo legislativo federal, assinale a alternativa CORRETA. 
A) O Presidente da República poderá vetar ou sancionar proposta de emenda constitucional aprovada pelo Congresso 

Nacional, e, em caso de sanção, ao chefe do Poder Executivo cabe promulgar e mandar publicar a emenda no Diário 
Oficial. 

B) A medida provisória somente produz efeitos jurídicos após o exame sobre o atendimento dos pressupostos constitucionais 
por comissão mista de Deputados Federais e Senadores da República. 

C) O prazo máximo de vigência de uma medida provisória é de 120 dias, visto que essa espécie normativa tem eficácia por 60 
dias, prorrogável, uma única vez por igual período. 

D) Às comissões cabe discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se 
houver recurso de um décimo dos membros da casa legislativa. 

E) No projeto de lei ordinária, a casa revisora poderá aprovar o projeto com ou sem emenda, devendo, após concluída a 
votação, enviá-lo ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. 

 
98. Com relação à organização dos Poderes, assinale a alternativa CORRETA. 
A) É competência exclusiva do Congresso Nacional fixar o montante da dívida mobiliária federal e proceder à tomada de 

contas do Presidente da República, quando não apresentadas em sessenta dias após a abertura da sessão legislativa. 
B) O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual 

compete apreciar as contas prestadas semestralmente pelo Presidente da República.  
C) É competência privativa do Senado Federal autorizar, por dois terços dos membros, a instauração de processo contra o 

Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado. 
D) Compete privativamente ao Senado Federal estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
E) Não é crime de responsabilidade o ato do Presidente da República que atenta contra a lei orçamentária. 
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99. “A Constituição Federal engendrou um peculiar sistema tributário, estabelecendo as materialidades que podem ser objeto 

de exigência pelos Poderes Públicos, conformados e balizados por princípios genéricos e específicos, bem como os tipos de 
tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais, de intervenção no 
domínio econômico e de interesse das categorias econômicas e profissionais). Outrossim, contempla os direitos e as 
garantias individuais outorgados aos cidadãos e às demais pessoas privadas, inclusive no que tange à matéria tributária, o 
que constitui um autêntico estatuto do contribuinte”. (MELO. José Eduardo Soares de. Curso de Direito Tributário. 9 ed. 
São Paulo: Dialética, 2010, pp. 51-52). Com base no sistema tributário nacional, assinale a alternativa CORRETA. 

A) Compete aos Municípios a instituição do imposto sobre a propriedade territorial rural e sobre produtos industrializados. 
B) O princípio do não confisco é aplicável aos tributos e às multas tributárias, conforme o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal. 
C) As taxas, os empréstimos compulsórios e as contribuições de melhoria poderão ter bases de cálculo próprias de impostos. 
D) Compete aos Estados–membros a instituição do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. 
E) Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a imunidade tributária recíproca alcança todas as espécies 

tributárias. 
  
100. Com relação às finanças públicas, assinale a alternativa CORRETA. 
A) A lei de diretrizes orçamentárias estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração 

pública federal para as despesas de capital e outras destas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 
continuada.  

B) A competência da União para emitir moeda será exercida preferencialmente pelo Banco Central.  
C) A lei orçamentária anual compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de 

capital para o exercício financeiro subsequente, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política 
de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

D) A matéria referente à dívida pública externa e interna, excluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas 
pelo Poder Público, deve ser disciplinada por intermédio da publicação de lei complementar. 

E) No Brasil, o orçamento é, em regra, mera norma autorizativa de gastos públicos, sem qualquer pretensão impositiva. 
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