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A C D E

- Verifique se este caderno:

- corresponde a sua opção de cargo.

- contém 55 questões, numeradas de 1 a 55.

Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.

Não serão aceitas reclamações posteriores.

- Para cada questão objetiva existe apenas UMAresposta certa.

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.

- Essa resposta deve ser marcada na FOLHADE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:

- procurar, na FOLHADE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.

- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.

- marcar essa letra na FOLHADE RESPOSTAS, conforme o exemplo:

- Marque as respostas das questões objetivas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.

- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.

- Responda a todas as questões.

- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.

- Você terá o total de 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.

- Ao término da prova devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.

- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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CONHECIMENTOS GERAIS

Atenção: As questões de números 1 a 15 referem-se ao texto
seguinte.

Janelas de ontem e de hoje

Os velhinhos de ontem costumavam, sobretudo nos fins

de tarde, abrir as janelas das casas e ficar ali, às vezes com os

cotovelos apoiados em almofadas, esperando que algo

acontecesse: a aproximação de um conhecido, uma correria de

crianças, um cumprimento, uma conversa, o pôr do sol, a

aparição da lua.

Eles se espantariam com as crianças e os jovens de hoje,

fechados nos quartos, que ligam o computador, abrem as

janelas da Internet e navegam por horas por um mundo de

imagens, palavras e formas quase infinitas.

O homem continua sendo um bicho muito curioso. O

mundo segue intrigando-o.

O que ninguém sabe é se o mundo está cada vez maior

ou menor. O que eu imagino é que, de suas janelas, os

velhinhos viam muito pouca coisa, mas pensavam muito sobre

cada uma delas. Tinham tempo para recolher as informações

mínimas da vida e matutar sobre elas. Já quem fica nas janelas

da Internet vê coisas demais, e passa de uma para outra quase

sem se inteirar plenamente do que está vendo. Mudou o tempo

interior do homem, mudou seu jeito de olhar. Mudaram as

janelas para o mundo – e nós seguimos olhando, olhando,

olhando sem parar, sempre com aquela sensação de que

somos parte desse espetáculo que não podemos parar de olhar,

seja o cachorro de verdade que se coça na esquina da padaria,

seja o passeio virtual  por Marte, na tela colorida.

(Cristiano Calógeras)

1. Deve-se considerar que o tema central do texto,
responsável por sua estruturação, é

(A) o antigo hábito de, das janelas das casas, ficar
olhando tudo.

(B) o hábito moderno de se ficar abrindo imagens da
Internet.

(C) o interesse permanente com que o olhar humano
investiga o mundo.

(D) a vantagem de se conhecer cada vez mais
realidades virtuais.

(E) a evidência de que o mundo se torna cada vez mais
compreensível.

2. Considere as seguintes afirmações:

I. O primeiro parágrafo ilustra a afirmação de que
havia mais tempo, antigamente, para recolher as
informações mínimas da vida e refletir sobre elas.

II. O autor do texto afirma que a única diferença entre
abrir as janelas das casas e abrir as janelas da
Internet está no tipo de imagem que é recolhido.

III. Quaisquer que sejam as janelas que o homem
abra, todas lhe dão a mesma sensação de que ele
pouco tem a ver com o que observa a distância.

Em relação ao texto, está correto SOMENTE o que se afirma
em

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) II e III.

_________________________________________________________

3. O trecho em que se expressa uma alternativa é:

(A) Eles se espantariam com as crianças e os jovens de
hoje (...).

(B) O homem continua sendo um bicho muito curioso.

(C) Mudou o tempo interior do homem, mudou seu jeito
de olhar.

(D) O que ninguém sabe é se o mundo está maior ou
menor.

(E) Tinham tempo para recolher as informações
mínimas da vida e matutar sobre elas.

_________________________________________________________

4. O autor NÃO explora uma relação de oposição entre os
segmentos

(A) Os velhinhos de ontem / as crianças e os jovens de
hoje.

(B) (...) nos fins de tarde / o pôr do sol.

(C) (...) viam muito pouca coisa / vê coisas demais.

(D) (...) seja o cachorro de verdade / seja o passeio
virtual.

(E) (...) fechados nos quartos / abrem as janelas.
_________________________________________________________

5. As normas de concordância verbal estão plenamente
respeitadas na frase:

(A) O olhar dos velhinhos que ficam horas nas janelas
sempre expressaram seu interesse pelo mundo.

(B) Pouca coisa, em meio a tantas novidades da vida
moderna, são capazes de deixar perplexas as
crianças de hoje.

(C) Ninguém fica tanto tempo nas janelas das casas
sem matutarem sobre o sentido do que vêem.

(D) Não importa o que sejam, se um cachorro ou o
planeta Marte, qualquer imagem são capazes de
atrair as atenções do nosso olhar.

(E) Suspeitamos sempre que as riquezas que nos
oferece o mundo parecem exceder o limite da nossa
compreensão.
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6. Transpondo-se para a voz passiva a frase Os velhinhos
viam muito pouca coisa, a forma verbal resultante será

(A) era vista.

(B) eram vistos.

(C) fora visto.

(D) tinham visto.

(E) tinha sido vista.
_________________________________________________________

7. O segmento sublinhado em esperando que algo aconte-
cesse pode ser substituído, sem prejuízo para a correta
articulação entre os tempos verbais do primeiro parágrafo,
por

(A) algo que acontecera.

(B) que algo viesse a acontecer.

(C) que algo tivesse acontecido.

(D) algo que estiver acontecendo.

(E) que algo venha a acontecer.
_________________________________________________________

8. Os velhinhos iam para as janelas, abriam as janelas,
instalavam-se nas janelas e transformavam as janelas em
postos de observação.

Evitam-se as viciosas repetições da frase acima substi-
tuindo-se os segmentos sublinhados, respectivamente, por

(A) abriam-lhes -  instalavam-se-lhes   -  transformavam-lhes

(B) as abriam    -  lhes instalavam-se    -  transformavam-nas

(C) abriam-nas  -  instalavam-se nelas  -  transformavam-nas

(D) lhes abriam  -  instalavam-se nelas   -  transformavam-lhes

(E) abriam-nas  -  nelas se instalavam  -  lhes transformavam
_________________________________________________________

9. A expressão de que preenche corretamente a lacuna da
frase:

(A) Muita gente ignora ...... ficam refletindo os velhinhos
às janelas.

(B) As imagens virtuais  ......  nos entregamos costumam
ter força de realidade.

(C) Muitos jovens ficam imaginando  ......  têm o mundo
sob seu controle, na Internet.

(D) Queria adivinhar os pensamentos  ...... se povoam
as cabeças desses velhinhos.

(E) É visível a ansiedade  ......  as crianças manifestam,
quando diante de um monitor.

10. Está inteiramente correta a pontuação da seguinte frase:

(A) O mundo continua sendo, como talvez seja para
sempre um elemento intrigante, para o homem, esse
bicho curioso.

(B) O mundo continua, sendo como talvez seja, para
sempre, um elemento intrigante para o homem, esse
bicho, curioso.

(C) O mundo continua sendo – como talvez seja para
sempre –, um elemento intrigante, para o homem
esse bicho curioso.

(D) O mundo continua sendo, como talvez seja para
sempre: um elemento intrigante, para o homem,
esse bicho curioso.

(E) O mundo continua sendo, como talvez seja para
sempre, um elemento intrigante para o homem, esse
bicho curioso.

_________________________________________________________

11. Está clara, coerente e correta a redação do seguinte
comentário sobre o texto:

(A) Quanto a estar maior ou menor, o mundo é sempre
duvidoso, pois quanto mais se lhe conhece mais nos
parece familiar.

(B) O autor vê com equiparação as janelas de uma casa
tanto quanto a Internet, embora em ambas o homem
se vê postado para melhor conhecer.

(C) A velocidade com que o homem passou a receber
informações, sobretudo pela Internet, reduziu o
tempo de reflexão sobre elas.

(D) Dois exemplos radicais de informação – um cachorro
se coçando e a viagem por Marte – que o autor
considera para ilustrar os espetáculos que temos
acesso.

(E) Não significa que as coisas simples que os velhinhos
de ontem viam nas janelas era menos curioso para
um menino que vê o mundo na Internet.

_________________________________________________________

12. Representam uma causa e seu efeito, nessa ordem, os
segmentos:

(A) Já quem fica nas janelas da Internet / vê coisas
demais.

(B) O homem continua sendo / um bicho muito curioso.

(C) Os velhinhos de ontem costumavam (...) / abrir as
janelas das casas (...)

(D) (...) seja o cachorro de verdade / que se coça na
esquina da padaria (...)

(E) (...) a aproximação de um conhecido, / uma correria
de crianças (...)
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13. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se no
plural para preencher corretamente a lacuna da frase:

(A) Nunca  ......  (deixar) de nos afetar o que virmos pe-
las janelas abertas para o mundo.

(B) Sempre me  ......  (afetar) as imagens do mundo que
estiver observando, não importa de qual janela.

(C) Não  ......  (costumar) atemorizar as crianças aquilo
que elas vêem nas janelas da Internet.

(D) A mudança das janelas de uma casa para as da
Internet  ......  (implicar) profundas transformações
nos hábitos das pessoas.

(E) Não  ......  (convir) às crianças ficar um tempo de-
masiadamente longo diante de um monitor.

_________________________________________________________

14. Está correto o emprego da expressão sublinhada na frase:

(A) Vovó é do tempo de onde as pessoas ficavam
demoradamente nas janelas das casas.

(B) Os meninos de hoje talvez não entendam o por que
de os velhinhos ficarem à janela.

(C) Eram simpáticas aquelas casinhas aonde as janelas
davam diretamente para a calçada.

(D) Praticamente não mais se constroem casas cujas as
janelas se abram sobre a calçada.

(E) São raras as casas em cujas janelas as pessoas
fiquem observando a vida das ruas.

_________________________________________________________

15. Quanto à necessidade do uso do sinal de crase, a frase
inteiramente correta é:

(A) Não se sabe à partir de quando as janelas perderam
a sua condição de posto de observação do mundo.

(B) Já não interessa à muita gente ficar olhando a vida a
partir da janela de uma casa.

(C) Os velhinhos ficavam assistindo à tudo das janelas,
para onde levavam as almofadas.

(D) Das janelas assistia-se à vontade à movimentação
das pessoas na rua.

(E) Antigamente, à despeito de não haver muito o que
fazer, as pessoas pareciam mais dispostas à
observar os detalhes do mundo.

MATEMÁTICA

16. Ao dividir o número 762 por um número inteiro de dois
algarismos, Natanael enganou-se e inverteu a ordem dos
dois algarismos. Assim, como resultado, obteve o
quociente 13 e o resto 21. Se não tivesse se enganado e
efetuasse corretamente a divisão, o quociente e o resto
que ele obteria seriam, respectivamente, iguais a

(A)   1  e  12

(B)   8  e  11

(C) 10  e  12

(D) 11  e  15

(E) 12  e  11
_________________________________________________________

17. Operando ininterruptamente, uma máquina é capaz de
tirar X cópias de um texto em 6 horas, enquanto que, nas
mesmas condições, outra copiadora executaria o mesmo
serviço em 4 horas. Se essas duas máquinas operassem
juntas, que fração das X cópias elas tirariam após 2 horas
de funcionamento ininterrupto?

(A)
12
5

(B)  
2
1

(C)
12
7

(D)  
3
2

(E)  
6
5

_________________________________________________________

18. Em agosto de 2006, Josué gastava 20% de seu salário no
pagamento do aluguel de sua casa. A partir de setembro
de 2006, ele teve um aumento de 8% em seu salário e o
aluguel de sua casa foi reajustado em 35%. Nessas
condições, para o pagamento do aluguel após os
reajustes, a porcentagem do salário que Josué deverá
desembolsar mensalmente é

(A) 22,5%

(B) 25%

(C) 27,5%

(D) 30%

(E) 32,5%
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19. Certo dia, um técnico judiciário foi incumbido de digitar um
certo número de páginas de um texto. Ele executou essa
tarefa em 45 minutos, adotando o seguinte procedimento:

– nos primeiros 15 minutos, digitou a metade do total das
páginas e mais meia página;

– nos 15 minutos seguintes, a metade do número de
páginas restantes e mais meia página;

– nos últimos 15 minutos, a metade do número de
páginas restantes e mais meia página.

Se, dessa forma, ele completou a tarefa, o total de páginas
do texto era um número compreendido entre

(A)    5  e   8

(B)   8  e  11

(C) 11  e  14

(D) 14  e  17

(E) 17  e  20
_________________________________________________________

20. Valfredo fez uma viagem de automóvel, em que percorreu

380 km, sem ter feito qualquer parada. Sabe-se que em

5
3

 do percurso o veículo rodou à velocidade média de

90 km/h e no restante do percurso,  à velocidade média de

120 km/h.  Assim,  se a viagem teve início quando eram

decorridos 
144
69

 do dia, Valfredo chegou ao seu destino às

(A) 14h18min

(B) 14h36min

(C) 14h44min

(D) 15h18min

(E) 15h36min
_________________________________________________________

RACIOCÍNIO LÓGICO - QUANTITATIVO

21. Algum X é Y. Todo X é Z. Logo,

(A) algum Z é Y.

(B) algum X é Z.

(C) todo Z é X.

(D) todo Z é Y.

(E) algum X é Y.
_________________________________________________________

22. Assinale a alternativa que completa a série seguinte:
C3, 6G, L10,...

(A) C4

(B) 13M

(C) 9I

(D) 15R

(E) 6Y

23. Se todos os nossos atos têm causa, então não há atos
livres. Se não há atos livres, então todos os nossos atos
têm causa. Logo,

(A) alguns atos não têm causa se não há atos livres.

(B) todos os nossos atos têm causa se e somente se há
atos livres.

(C) todos os nossos atos têm causa se e somente se
não há atos livres.

(D) todos os nossos atos não têm causa se e somente
se não há atos livres.

(E) alguns atos são livres se e somente se todos os
nossos atos têm causa.

_________________________________________________________

24. Assinale a alternativa que completa a série seguinte: 9,
16,25, 36,...

(A) 45

(B) 49

(C) 61

(D) 63

(E) 72
_________________________________________________________

25. Qual dos cinco desenhos representa a comparação
adequada?

      está para assim como está para...

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

Atenção: As questões de números 26 a 36 referem-se à
Lei no 8.112 de 11/12/1990.

26. Sólon, técnico judiciário, encontra-se em estágio proba-
tório e requer informações a respeito da concessão de
licenças. Nesse caso, somente poderão ser concedidas a
Sólon as licenças

(A) para desempenho de mandato classista; para capa-
citação; por motivo de doença; e para atividade
política.

(B) por motivo de doença em pessoa da família; por
motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;
para serviço militar; e para atividade política.

(C) por motivo de afastamento do cônjuge ou compa-
nheiro; por motivo de doença em família; para tratar
de assuntos particulares; e para capacitação.

(D) para o exercício de mandato político; para desem-
penho de mandato classista; para servir a outro
órgão ou entidade; e por motivo de doença.

(E) por motivo de serviço militar, por motivo de doença
em pessoa da família; para tratar de interesses parti-
culares; e para servir outro órgão público.

_________________________________________________________

27. Márcia Regina, na qualidade de técnico judiciário, servi-
dora estável, retornou ao cargo anteriormente ocupado,
devido à reintegração de Silvana, sua anterior ocupante.
Esse fato caracteriza a

(A) reversão.

(B) recondução.

(C) remoção.

(D) transferência.

(E) reintegração.
_________________________________________________________

28. É certo que a vacância do cargo público NÃO decorrerá,
dentre outras hipóteses, da

(A) exoneração e da aposentadoria.

(B) promoção e da readaptação.

(C) disponibilidade e do aproveitamento.

(D) demissão e da posse em outro cargo inacumulável.

(E) posse em outro cargo inacumulável e do faleci-
mento.

_________________________________________________________

29. É correto afirmar que as indenizações e reposições ao
erário serão previamente comunicadas ao servidor público
federal e descontadas, de regra, em parcelas mensais,
cujo valor não poderá exceder, respectivamente, as per-
centagens seguintes da remuneração ou provento:

(A) 10% e 25 %

(B) 15% e 15%

(C) 15% e 30%

(D) 25% e 15%

(E) 30% e 10%

30. Em matéria de vantagens que poderão ser pagas ao
servidor público federal, considere :

I. Ao servidor que realiza despesas com a utilização
de meio próprio de locomoção para a execução de
serviços externos, por força das atribuições ine-
rentes do cargo, conforme se dispuser em regula-
mento, será concedida ajuda de custo.

II. O serviço noturno, prestado em horário com-
preendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e
5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora
acrescido de 25%, computando-se cada hora como
cinqüenta e dois minutos e trinta segundos.

III. A diária, quando de direito, será concedida por dia
de afastamento, sendo devida pela metade quando
o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou
quando a União custear, por meio diverso, as
despesas  extraordinárias cobertas por diárias.

Nesses casos, está correto SOMENTE o que se afirma em

(A) II.

(B) III.

(C) I e II.

(D) I e III.

(E) II e III.
_________________________________________________________

31. No que se refere à incorporação das vantagens, é certo
que

(A) a ajuda de custo poderá ser incorporada ao venci-
mento ou remuneração para determinados efeitos.

(B) a Gratificação por encargo de Curso ou Concurso
incorpora-se ao vencimento ou salário do servidor
para todos efeitos.

(C) os adicionais incorporam-se ao vencimento ou pro-
vento, nos casos e condições indicados em lei.

(D) as diárias, se concedidas por período superior a seis
meses, incorporam-se à remuneração do servidor.

(E) a indenização de transporte, quando concedida
durante dois anos, incorpora-se ao vencimento do
servidor.

_________________________________________________________

32. É correto afirmar que a proibição da acumulação remu-
nerada de cargos públicos

(A) não abrange os salários de empregos públicos com
o vencimento do servidor em disponibilidade.

(B) não se estende a cargos, empregos e funções em
sociedades de economia mista dos Territórios.

(C) é absoluta em razão dos  princípios constitucionais
da eficiência, da moralidade e da legalidade.

(D) também se estende a cargos, empregos e funções
em fundações públicas e empresas públicas dos
Estados.

(E) incide nos cargos de certas autarquias e na parti-
cipação de todos os órgãos de deliberação coletiva.
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33. É certo que a responsabilidade

(A) penal abrange todos os crimes, mas não as con-
travenções imputadas ao servidor público, nessa
qualidade.

(B) administrativa do servidor será afastada no caso de
absolvição criminal que negue a existência do fato
ou sua autoria.

(C) civil-administrativa resulta dos atos comissivos, ex-
cluídos os omissivos visto que estes decorrem da
ação de terceiros.

(D) civil decorre  de ato comissivo ou omissivo, mas
desde que seja de natureza dolosa e prejudicial ao
erário.

(E) penal abrange as contravenções penais contra a
administração pública, mas não os crimes imputados
ao servidor.

_________________________________________________________

34. Marco Antonio, técnico judiciário, vem acumulando ile-
galmente seu cargo com outra função na Prefeitura Mu-
nicipal de sua cidade. Nesse caso, Marco Antonio estará
sujeito à pena de

(A) demissão.

(B) suspensão até a regularização da situação funcional.

(C) advertência por escrito e perda da função municipal.

(D) multa de 50% de seus vencimentos.

(E) repreensão verbal e afastamento da função
municipal.

_________________________________________________________

35. No que tange às penalidades observa-se que para a
configuração da inassiduidade é necessária a falta ao
serviço sem causa justificada por

(A) trinta dias consecutivos ou sessenta dias interpo-
lados em dois anos.

(B) quarenta e cinco dias, interpoladamente, durante o
período de dois anos.

(C) quarenta e cinco dias consecutivos ou  interpolados
durante o período de doze meses.

(D) sessenta dias consecutivos ou trinta dias interpo-
lados durante  seis meses.

(E) sessenta dias, interpoladamente, durante o período
de doze meses.

_________________________________________________________

36. Dentre outras, NÃO constitui proibição ao servidor público
federal

(A) proceder de forma desidiosa.

(B) recusar fé a documentos públicos.

(C) participar de gerência de sociedade privada, de re-
gra.

(D) recusar emprego ou pensão de estado estrangeiro.

(E) recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando
solicitado.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

37. Dentre as proposições abaixo, é INCORRETO afirmar que
a República Federativa do Brasil, nas suas relações inter-
nacionais, rege-se pelo princípio da

(A) independência nacional.

(B) vedação ao asilo político.

(C) não intervenção.

(D) prevalência dos direitos humanos.

(E) autodeterminação dos povos.
_________________________________________________________

38. Nos termos da Constituição Federal

(A) haverá juízo ou tribunal de exceção.

(B) a prática do racismo constitui crime afiançável e
prescritível.

(C) não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra
declarada.

(D) a lei não retroagirá, salvo em desfavor do réu por
fato praticado antes da sua edição.

(E) não será concedida a extradição de estrangeiro,
salvo por crime político ou de opinião.

_________________________________________________________

39. Observe as proposições abaixo.

I. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei.

II. É livre a manifestação do pensamento, sendo veda-
do o anonimato.

III. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, vedada qualquer indenização por dano ma-
terial, moral ou à imagem.

IV. É plena a liberdade de associação para fins lícitos,
inclusive a de caráter paramilitar.

V. Todo o trabalhador deverá ser compelido a asso-
ciar-se ou a permanecer associado a sindicato.

Estão corretas SOMENTE

(A) I e II.

(B) II e IV.

(C) IV e V.

(D) I, III e V.

(E) II, III e V.
_________________________________________________________

40. É garantida ao trabalhador urbano ou rural a remune-
ração do serviço extraordinário superior, no

(A) mínimo, em quinze por cento à do normal.

(B) máximo, em trinta por cento à do normal.

(C) mínimo, em vinte e cinco por cento à do normal.

(D) máximo, em trinta e cinco por cento à do normal.

(E) mínimo, em cinqüenta por cento à do normal.
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41. Quanto aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
que visem à melhoria de sua condição social, é
INCORRETO afirmar que a Constituição Federal assegura
a

(A) remuneração do trabalho noturno superior à do
diurno.

(B) proteção do salário na forma da lei, constituindo
crime sua retenção dolosa.

(C) garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para
os que percebem remuneração variável.

(D) distinção de direitos entre o trabalhador com vínculo
empregatício permanente e o trabalhador avulso.

(E) redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio
de normas de saúde, higiene e segurança.

_________________________________________________________

42. Compete à União

(A) combater as causas da pobreza e os fatores de
marginalização, promovendo a integração social dos
setores desfavorecidos.

(B) instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano,
inclusive habitação, saneamento básico e transpor-
tes urbanos.

(C) zelar pela guarda da Constituição, das leis e das
instituições democráticas e conservar o patrimônio
público.

(D) proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas.

(E) preservar as florestas, a fauna e a flora.
_________________________________________________________

43. Os Municípios, segundo a Constituição Federal,

(A) não poderão criar, organizar ou suprimir distritos.

(B) reger-se-ão por lei orgânica nacional, votada em úni-
co turno.

(C) fixarão o subsídio dos Vereadores por ato do Chefe
do Poder Executivo local.

(D) serão fiscalizados pelo Poder Legislativo Municipal,
mediante controle externo.

(E) com mais de cem mil eleitores, elegerão o Prefeito e
o Vice-Prefeito em dois turnos.

_________________________________________________________

44. Nos termos da Constituição Federal, o número total de
Deputados, bem como a representação por Estado e pelo
Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar,
proporcionalmente à população, procedendo-se os ajustes
necessários, no ano anterior às eleições, para que ne-
nhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de

(A) quatro ou mais de sessenta Deputados.

(B) cinco ou mais de cinqüenta Deputados.

(C) seis ou mais de oitenta Deputados.

(D) sete ou mais de noventa Deputados.

(E) oito ou mais de setenta Deputados.

45. Os Estados e o Distrito Federal elegerão

(A) três Senadores, cada um deles com um suplente,
com mandato de quatro anos.

(B) dois Senadores, cada um deles com dois suplentes,
com mandato de seis anos.

(C) três Senadores, cada um deles com dois suplentes,
com mandato de oito anos.

(D) dois Senadores, cada um deles com um suplente,
com mandato de cinco anos.

(E) três Senadores, cada um deles com um suplente,
com mandato de sete anos.

_________________________________________________________

46. Assinale a alternativa correta.

(A) Será considerado eleito Presidente da República o
candidato que obtiver a maioria simples de votos,
computados os brancos e os nulos.

(B) Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse,
o Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver
assumido o cargo, este será declarado vago.

(C) Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer
morte de candidato a Presidente da República, far-
se-á nova eleição no prazo de trinta dias.

(D) O Presidente da República não poderá, sem licença
do Congresso Nacional, ausentar-se do País por
período superior a trinta dias.

(E) Vagando o cargo de Presidente da República após o
primeiro ano de mandado, far-se-á nova eleição no
prazo de sessenta dias depois de aberta a vaga,
assumindo o eleito em 1o de janeiro do ano seguinte
à sua eleição.

_________________________________________________________

47. Com relação ao Poder Judiciário é INCORRETO afirmar
que

(A) o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por
antiguidade e merecimento, alternadamente, apura-
dos na última ou única entrância.

(B) o número de juízes na unidade jurisdicional será pro-
porcional à efetiva demanda judicial e à respectiva
população.

(C) as decisões administrativas dos tribunais serão moti-
vadas e em sessão pública, sendo as disciplinares
tomadas pelo voto da maioria absoluta dos seus
membros.

(D) os servidores do judiciário não poderão receber de-
legação para a prática de atos de meio expediente,
ainda que sem caráter decisório.

(E) o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria
do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em
decisão por voto da maioria absoluta do respectivo
tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, asse-
gurada ampla defesa.

_________________________________________________________

NOÇÕES DE DIREITO CIVIL

48. Mário possui direito real sobre imóvel; João direito à su-
cessão aberta e Maria direito pessoal de caráter patri-
monial. Neste caso, de acordo com o Código Civil bra-
sileiro, os direitos de Mário, João e Maria são consi-
derados, para os efeitos legais, respectivamente, bem

(A) imóvel, imóvel e móvel.

(B) móvel, imóvel e imóvel.

(C) imóvel, móvel e imóvel.

(D) imóvel, móvel e móvel.

(E) móvel, móvel e imóvel.
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49. De acordo com o Código Civil brasileiro, as autarquias, os
partidos políticos e a União, são, respectivamente, pes-
soas jurídicas de direito

(A) público interno, público interno e público externo.

(B) privado, público interno e público interno.

(C) público interno, privado e público interno.

(D) privado, público interno e público externo.

(E) público interno, privado e público externo.
_________________________________________________________

50. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da
personalidade são

(A) irrenunciáveis, mas transmissíveis não podendo o
seu exercício sofrer limitação voluntária.

(B) renunciáveis e transmissíveis, podendo o seu exer-
cício sofrer limitação voluntária.

(C) irrenunciáveis e intransmissíveis, mas pode o seu
exercício sofrer limitação voluntária.

(D) renunciáveis e transmissíveis, mas não pode o seu
exercício sofrer limitação voluntária.

(E) irrenunciáveis e intransmissíveis, não podendo o seu
exercício sofrer limitação voluntária.

_________________________________________________________

51. Maria é artista circense. Sua vida é viajar pelo Brasil
fazendo espetáculos. Considerando que Maria nasceu no
Rio de Janeiro, que seus pais residem em São Paulo e
que seus filhos residem em Salvador, de acordo com o
Código Civil brasileiro, ter-se-á como domicílio civil de
Maria

(A) o lugar em que for encontrada.

(B) Rio de Janeiro ou Salvador.

(C) Rio de Janeiro, somente.

(D) Salvador, somente.

(E) São Paulo, somente.
_________________________________________________________

52. Com relação à validade do negócio jurídico, em regra, a
incapacidade relativa de uma das partes

(A) não pode ser invocada pela outra em benefício pró-
prio, mas aproveita aos co-interessados capazes,
salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do
direito ou da obrigação comum.

(B) pode ser invocada pela outra em benefício próprio,
bem como aproveita aos co-interessados capazes,
em qualquer hipótese.

(C) não pode ser invocada pela outra em benefício
próprio, nem aproveita aos co-interessados capazes,
salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do
direito ou da obrigação comum .

(D) pode ser invocada pela outra em benefício próprio e
aproveita aos co-interessados capazes apenas se,
neste caso, for divisível o objeto do direito ou da
obrigação comum.

(E) não pode ser invocada pela outra em benefício pró-
prio e nem aproveita aos co-interessados capazes,
em qualquer hipótese.

53. Com relação aos defeitos do negócio jurídico, é correto
afirmar:

(A) Considera coação a ameaça do exercício normal de
um direito, bem como o simples temor reverencial,
por expressa determinação legal.

(B) O erro de cálculo vicia o negócio jurídico, que deverá
ser declarado nulo, determinando-se a realização de
novo cálculo.

(C) Se ambas as partes procederem com dolo, ambas
podem alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar
indenização.

(D) O dolo acidental, em regra, só obriga à satisfação
das perdas e danos, e é acidental quando, a seu
despeito, o negócio seria realizado, embora por
outro modo.

(E) Não há coação quando é incutido ao paciente fun-
dado temor de dano iminente e considerável aos
seus bens, uma vez que a coação é relacionada,
exclusivamente, a pessoas.

_________________________________________________________

54. Considere as seguintes assertivas a respeito dos contra-
tos:

I. Quando houver no contrato de adesão cláusulas
ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a
interpretação mais favorável ao aderente.

II. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos
desde que a aceitação é expedida, inclusive, se a
proposta não chegar no prazo convencionado.

III. O contrato preliminar deve conter todos os requi-
sitos essenciais ao contrato a ser celebrado, inclu-
sive quanto à forma.

De acordo com o Código Civil brasileiro, é correto o que
se afirma SOMENTE em

(A) I.

(B) II.

(C) I e II.

(D) I e III.

(E) II e III.
_________________________________________________________

55. Segundo o Código Civil brasileiro, são absolutamente in-
capazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os

(A) pródigos e os ébrios habituais.

(B) maiores de dezesseis e os menores de dezoito
anos.

(C) excepcionais, sem desenvolvimento mental com-
pleto.

(D) que, por deficiência mental, tenham o discernimento
reduzido.

(E) que, mesmo por causa transitória, não puderem
exprimir sua vontade.
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