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• De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado
com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de
marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações,
use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.

• Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em
relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

• Sempre que utilizadas, as siglas subsequentes devem ser interpretadas com a significação associada a cada uma delas, da seguinte
forma: AL/CE = Assembleia Legislativa do Estado do Ceará; EUA = Estados Unidos da América; FMI = Fundo Monetário
Internacional; IBGE = Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; IDH = índice de desenvolvimento humano; ONU = Organização
das Nações Unidas; PNUD = Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Eram 4 da manhã no edifício Justus Lipsius, em1

Bruxelas, quando, finalmente, veio a notícia de que, após quase
dez horas de negociações tensas, os líderes da Zona do Euro
haviam chegado a um aguardado acordo “abrangente” para4

salvar o euro. Diplomatas ligaram para seus contatos que
estavam no local da cúpula para descobrir o que exatamente
fora decidido. “Achamos que chegamos a um acordo, mas não7

sabemos bem em que ele consiste”, foi a resposta de um
negociador exausto. Conforme eles mesmos admitem, os
líderes às vezes tiveram dificuldade para entender a complexa10

engenharia financeira que deveriam aprovar para transformar
seu “estilingue” financeiro inadequado na “grande bazuca” que
o mundo lhes exigia. Ao amanhecer de 27 de outubro, porém,13

eles conseguiram anunciar, orgulhosamente, um “conjunto
abrangente de medidas adicionais que reflete nossa forte
determinação de fazer o que for preciso para superar as16

dificuldades que atravessamos”.
O risco da morte prematura. In: CartaCapital, 9/11/2011 (com adaptações).

Acerca dos aspectos estruturais e interpretativos do texto acima,
julgue os itens a seguir.

1 O complemento do verbo “descobrir” (R.6) não está explícito
no texto, devendo ser inferido pelo leitor.

2 No texto, os pronomes “eles” (R.9), “lhes” (R.13) e “eles” (R.14)
têm o mesmo referente.

3 Em ‘abrangente’ (R.4), ‘estilingue’ (R.12) e ‘grande bazuca’
(R.12), as aspas foram empregadas para realçar ironicamente as
duas primeiras palavras e a mencionada expressão.

4 O trecho “que estavam no local da cúpula” (R.5-6) poderia ser
isolado por meio de vírgulas sem que houvesse prejuízo
gramatical ou semântico para o contexto.

As obras para melhoria das rodovias federais1

brasileiras viraram um jogo de faz de conta: as empresas
responsáveis por elas fazem de conta que estão tocando os
trabalhos, e o governo finge que acredita. Já os usuários dessas4

vias são obrigados a enfrentar a vida real, que é feita de trechos
congestionados, esburacados e índices de acidentes que
aumentaram mais de 50% nos últimos cinco anos. Em 2007, o7

governo licitou um pacote que incluiu a Régis Bittencourt,
principal corredor entre São Paulo e o sul do país, a
Fernão Dias, que une a capital paulista à mineira, e outras10

cinco rodovias importantes do Sul e do Sudeste do país. Com
a Dutra, elas formam o cerne da malha rodoviária nacional.
De acordo com o edital de privatização, as empresas que13

ganharam o direito de explorá-las deveriam ampliar o seu
número de faixas e construir contornos e ramais com vistas a
desatar os nós que as asfixiam. A reportagem percorreu de16

carro 4.500 quilômetros dessas estradas para chegar a uma
conclusão assustadora. Quatro anos depois da privatização
“baratinha”, nenhuma das grandes obras previstas saiu do19

papel.
Kalleo Coura. O golpe do pedágio barato. In: Veja, 16/11/2011 (com adaptações).

A respeito das ideias e das estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os itens de 5 a 9.

5 O elemento “que”, empregado nas linhas 5 e 6, retoma,
respectivamente, os antecedentes “vida real” (R.5) e “índices de
acidentes” (R.6).

6 Na linha 16, o pronome oblíquo “as” também poderia ser
empregado em posição pós-verbal, da seguinte forma:
asfixiam-nas.

7 A expressão “com vistas” (R.15), bem como a palavra “para”
(R.17), introduzem orações que expressam sentido de finalidade
em relação às orações às quais se subordinam.

8 Os dois últimos períodos do texto (R.16-20) poderiam ser
reescritos em um só, sem que houvesse prejuízo para o sentido
e a correção gramatical do trecho, da seguinte forma: A
reportagem percorreu de carro 4.500 quilômetros dessas
estradas para chegar à conclusão assustadora de que,
quatro anos depois da privatização “baratinha”, nenhuma das
grandes obras previstas saiu do papel.

9 Depreende-se da leitura do texto que “a Dutra” (R.12), apesar
de ser uma das rodovias que formam o cerne da malha
rodoviária nacional, não faz parte do grupo das rodovias
licitadas pelo governo.

“Não é difícil governar a Itália. É inútil.” O ditador1

Benito Mussolini cunhou essa frase com a pretensão de jogar
sobre o povo italiano todas as mazelas do país.
Contudo, a história vem mostrando que a famosa frase embute4

uma verdade, só que em um sentido invertido. Inúteis são
governantes como Mussolini e Silvio Berlusconi, o bufão de
75 anos que foi primeiro-ministro por três vezes e agora cai por7

absoluta incapacidade de apresentar soluções para a brutal crise
econômica da Itália. O último mandato de Berlusconi começou
em 2008 e, desde então, ele parecia viver uma realidade10

paralela. Passou o tempo administrando denúncias — de fraude
fiscal a sexo pago com belas garotas. Mas foi a economia que
acabou com a sua condição de primeiro-ministro com mais13

tempo no poder italiano depois da Segunda Guerra Mundial.
Sem respaldo político para adotar medidas de austeridade
essenciais para impedir a quebradeira da Itália, a terceira maior16

economia da zona do euro, Berlusconi anunciou, no dia 8 de
novembro, sua intenção de renúncia. Só não marcou a data.
Como condicionou a saída à aprovação de um pacote de19

reformas econômicas, ele acabou provocando mais incertezas
quanto ao futuro da economia italiana.

Luiza Villaméa. A queda do bufão. In: IstoÉ, 16/11/2011 (com adaptações).

Com relação aos aspectos sintático-semânticos do texto acima,
julgue os itens de 10 a 13.

10 O vocábulo “Contudo” (R.4) é um elemento coesivo que
introduz uma relação de oposição entre as ideias expressas no
período de que faz parte e as veiculadas nos períodos que o
antecedem.

11 O período ‘Não é difícil governar a Itália’ (R.1) é composto por
duas orações, ambas sem sujeito.
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12 A expressão “a história” (R.4) poderia ser substituída pela

expressão os fatos históricos, sem que fossem necessários

ajustes gramaticais no restante da oração.

13 Nos períodos “o bufão de 75 anos que foi primeiro-ministro

por três vezes” (R.6-7) e “Mas foi a economia que acabou com

a sua condição de primeiro-ministro” (R.12-13), os elementos

sublinhados têm, ambos, a função de restringir o sentido das

expressões que os antecedem, a saber, “o bufão de 75 anos” e

“a economia”, respectivamente.

Em Buenos Aires, os argentinos sacaram1

US$ 645 milhões em depósitos denominados em dólar dos

bancos privados locais na primeira semana que se seguiu a uma

medida do governo para dificultar a compra da4

moeda norte-americana por pessoas físicas e jurídicas. O

número, publicado pelo Banco Central argentino no dia 13 de

novembro, indica que a medida causou tensão entre os7

argentinos e os levou a agir como em tempos de crise, quando

normalmente intensificam a compra de dólares ou sacam

recursos do sistema bancário. Antes de a medida ser anunciada,10

em 31 de outubro, os bancos privados contavam com depósitos

no valor de US$ 14,833 bilhões, segundo o Banco Central

argentino. Cinco dias depois, a quantia havia caído para13

US$ 14,188 bilhões: 4,3%. Na mesma semana, os depósitos em

peso cresceram 4,2%.

Internet: <www.economia.ig.com.br>, acesso em 14/11/2011 (com adaptações).

No que se refere a aspectos linguísticos do texto acima, julgue os

itens seguintes.

14 Na linha 10, é possível a substituição de “de a” por da, sem

que se altere o sentido do texto.

15 A correção gramatical do texto seria mantida caso a forma

verbal “agir” (R.8) fosse substituída pela forma verbal

flexionada agirem.

Cada um dos itens a seguir apresenta um fragmento de

correspondência oficial, seguido de uma proposta de classificação

(entre parênteses) desse fragmento quanto ao tipo de

correspondência oficial a que pertence. Julgue-os quanto à

adequação da linguagem utilizada, à correção gramatical e à

classificação proposta.

16 Tendo em vista o aumento de funcionários deste Departamento

em razão de novas contratações feitas pela honorável

Assembleia Legislativa, solicito encarecidamente a Vossa

Senhoria que, por favor, providencie a aquisição de mobiliário

(5 mesas e 5 cadeiras) para que os novos funcionários que são

muito competentes e amáveis possam ser acomodados de

forma adequada. (memorando)

17 Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, submeto à

deliberação de Vossas Excelências o texto do projeto de lei

que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o

exercício financeiro de 2009”. (mensagem presidencial)

Um funcionário da AL/CE foi incumbido de redigir
documento a ser encaminhado pelo presidente dessa assembleia ao
chefe do Poder Executivo do estado, a fim de esclarecer a
participação da assembleia em ações conjuntas com o Poder
Executivo estadual.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se
seguem.

18 São elementos obrigatórios do documento a ser redigido pelo
funcionário o vocativo, o fecho e a assinatura do autor da
comunicação, no caso em apreço, o presidente da AL/CE.

19 O expediente a ser redigido pelo funcionário deve conter uma
introdução, na forma de parágrafo não numerado, na qual
deverá ser informado o motivo da comunicação.

20 O funcionário em questão deve redigir documento conhecido
como exposição de motivos, expediente indicado para a
comunicação entre o Poder Legislativo e o chefe do Poder
Executivo no âmbito estadual, em especial para informá-lo de
projetos comuns.

Com relação à atualidade internacional, julgue os seguintes itens.

21 O programa da estação espacial internacional tem
prosseguimento, mesmo após a explosão do Progress, foguete
russo de suprimento, ocorrida este ano.

22 A crise econômica europeia levou à dissolução do Parlamento
Europeu, em dezembro de 2011.

23 Os EUA cortaram sua contribuição financeira à Organização
das Nações Unidas para Educação e Cultura, em resposta à
aceitação da Palestina como membro pleno dessa agência da
ONU.

24 Em recente encontro do G-20, realizado em Cannes, ficou
decidida a reformulação do FMI e do Conselho de Segurança
da ONU, de modo que, em ambos, os países emergentes
tenham maior representatividade.

25 A força-tarefa marítima da missão de paz que a ONU mantém
no Líbano é comandada por contra-almirante brasileiro.

Acerca da atualidade brasileira, julgue os itens que se seguem.

26 Em continuidade à política econômica do governo federal, o
Banco Central do Brasil anunciou, no último mês de dezembro,
elevação da taxa de juros e medidas para conter o consumo.

27 Segundo o PNUD, o Brasil avançou uma posição no IDH em
2011, passando para a 84.ª posição entre 187 países.

28 Para atender à demanda interna, o Brasil importou etanol
dos EUA.

29 Medida provisória assinada pela presidenta Dilma Rousseff
alterou os limites de três parques nacionais na Amazônia, para
viabilizar a criação dos lagos e canteiros de obras das usinas
hidrelétricas de Tabajara, Santo Antônio e Jirau, em Rondônia.

30 O escritor Gilberto Freyre foi o homenageado da Festa
Literária Internacional de Pernambuco, realizada em novembro
de 2011.
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Em relação às famílias de sistemas operacionais Linux e Windows,

julgue os itens a seguir.

31 Nas versões de sistemas operacionais anteriores ao Windows

7, uma seta apontando para a direita ao lado de um link ou de

item de menu tinha a função de indicar que mais opções

estavam disponíveis para essa entrada. No Windows 7, essa

funcionalidade foi expandida para criar o recurso denominado

listas de salto, no menu Iniciar.

32 No Windows 7, o usuário tem a liberdade para criar seus

próprios atalhos para programas, pastas ou arquivos

específicos na área de trabalho ou em qualquer outra pasta do

seu computador. Todavia, para manter a segurança, não é

possível criar atalhos para outros computadores nem para sítios

da Internet.

A respeito dos ambientes Microsoft Office e BrOffice, julgue os

itens seguintes.

33 Considere que, no BrOffice.org Calc, as planilhas 1 (Plan1) e

3 (Plan3) estejam em um mesmo arquivo e que, na célula A2 de

Plan1, se deseje fazer referência à célula D10 da Plan3. Nesse

caso, em A2, deve-se usar Plan3!D10.

34 O comando navegador, no menu Editar do BrOffice.org Writer,

permite que uma página web seja aberta a partir do documento

que estiver sendo editado.

Com relação aos conceitos, tecnologias e serviços associados à

Internet, julgue os próximos itens.

35 O Mozilla Thunderbird é um programa de correio eletrônico

que possibilita a implementação de filtro anti-spam adaptável.

36 O emprego de cabos ópticos interligando as residências dos

usuários e seus provedores de Internet garante conexão via

banda larga.

Em relação aos conceitos de organização, gerenciamento de

informações, arquivos e pastas, julgue os itens subsequentes.

37 Diretórios ou pastas são, geralmente, implementados pelos

sistemas operacionais como arquivos especiais, capazes de

agrupar arquivos.

38 No diretório de trabalho, há todos os arquivos de um sistema

operacional, de programas e dos usuários, armazenados em

seus respectivos subdiretórios desse diretório raiz.

Em relação a segurança da informação e procedimentos de

segurança, julgue os seguintes itens.

39 Worms são programas que se espalham em uma rede, criam

cópias funcionais de si mesmo e infectam outros

computadores.

40 O adware, tipo de firewall que implementa segurança de

acesso às redes de computadores que fazem parte da Internet,

evita que essas redes sejam invadidas indevidamente.

A respeito da organização do estado do Ceará, com base em sua
Constituição estadual, julgue os itens a seguir.

41 Conforme disposto no referido texto legal, o estado do Ceará,
em caráter concorrente, participará da legislação sobre
direito civil.

42 Os bens do estado do Ceará incluem a dívida ativa proveniente
de receita não arrecadada.

Ainda de acordo com a Constituição do Estado do Ceará, julgue os
itens seguintes, a respeito da organização dos poderes estaduais.

43 O Poder Legislativo tem assegurados, pelo menos, 3% da
receita estadual, sendo-lhe assegurada autonomia financeira e
administrativa.

44 Para que o governador do estado seja afastado de suas funções
devido ao cometimento de crime comum, é necessário que,
depois de instaurado processo pela AL/CE, a acusação seja
acolhida por dois terços dos seus membros.

Com relação ao Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado
do Ceará — Lei n.o 9.826/1974 —, julgue os próximos itens.

45 Caso cometa, no exercício de sua função, ato passível de
punição, estando em legítima defesa ou em estado de
necessidade, o servidor público não será responsabilizado
penalmente, mas poderá sê-lo administrativamente pelo
que cometer.

46 O período máximo de afastamento de servidor para gozo de
licença para acompanhar seu cônjuge é de quatro anos
consecutivos.

Julgue os itens que se seguem, acerca do Regimento Interno
da AL/CE.

47 A fiscalização da regularidade e eficiência dos procedimentos
legislativos da AL/CE é de responsabilidade da Ouvidoria
Parlamentar, podendo o ouvidor parlamentar, no exercício de
suas funções, solicitar à Mesa Diretora informações ou cópias
de documentos, devendo tal solicitação ser atendida no prazo
máximo de cinco dias úteis.

48 As comissões da AL/CE serão permanentes ou temporárias,
devendo ser constituídas com finalidades especiais ou de
representação. Além dos membros dessas comissões, os
deputados que não as integrarem, mas participarem das suas
discussões, terão direito a voto.

Acerca do Plano de Cargos e Carreiras e do Quadro de Pessoal
do Poder Legislativo, julgue os itens a seguir à luz da Lei
n.º 12.075/1993.

49 Para integrarem comissões técnicas de assessoramento dos
deputados, os servidores da AL/CE deverão ter formação
superior e específica e se submeterem a prova seletiva interna,
após o que serão selecionados dois para cada comissão.

50 A progressão de servidor da AL/CE ocorrerá anualmente no
mês de dezembro, devendo a Casa Legislativa conceder a
progressão a 30% dos servidores de cada classe, em todas
as carreiras.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com relação ao poder constituinte, julgue os itens a seguir.

51 O poder constituinte derivado subordina-se e limita-se às
regras do texto constitucional, as quais não pode contrariar.

52 A Constituição não pode ser emendada na vigência de
intervenção federal.

53 A Constituição Federal de 1988 (CF) resultou dos trabalhos de
assembleia nacional constituinte em sua forma tradicional.

Considerando a organização do Estado, julgue os itens seguintes.

54 O Distrito Federal (DF), tal como os demais estados da
Federação, organiza e mantém o seu próprio Poder Judiciário.

55 A CF não admite o desmembramento de estado da Federação
para a anexação a outro.

No que diz respeito à organização dos poderes no Estado, julgue os
seguintes itens.

56 Uma CPI pode, por autoridade própria e sem a necessidade de
intervenção judicial, determinar, mediante decisão motivada e
fundamentada, a quebra do sigilo de dados telefônicos.

57 A eleição dos membros do Senado Federal ocorre por
intermédio do sistema majoritário simples.

58 Uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) pode determinar
a condução coercitiva de testemunha que for intimada e não
comparecer.

59 É possível a criação de CPI para investigar negócios privados
que não tenham relação com a gestão da coisa pública.

A respeito do controle de constitucionalidade, julgue os itens que
se seguem.

60 Por ser entidade de classe de âmbito nacional, a União
Nacional dos Estudantes pode ingressar com ADI.

61 Em análise de ação direta de inconstitucionalidade (ADI),
o Supremo Tribunal Federal (STF) pode estender a declaração
de inconstitucionalidade a dispositivos que não foram
impugnados na ação, desde que os fundamentos sejam os
mesmos.

A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens
subsequentes.

62 A separação de fato afasta a inelegibilidade relativa em razão
do parentesco.

63 Partido político não pode receber recursos financeiros de
entidade ou de governo estrangeiros.

64 O indivíduo que, nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou
mãe brasileira, venha a residir no Brasil, ainda menor, passa a
ser considerado brasileiro nato, estando essa condição sujeita
à manifestação da vontade do interessado assim que atingir a
maioridade.

65 O brasileiro naturalizado pode ser eleito senador, mas não
poderá ocupar o cargo de presidente do Senado, privativo de
brasileiro nato.

Acerca da administração pública, julgue os itens que se seguem.

66 Lei de criação de autarquia estadual pode ser proposta e
encaminhada por iniciativa de deputado estadual.

67 A lei não permite a participação de recursos de particulares na
formação do capital das empresas públicas.

68 As autarquias dispõem do prazo em quádruplo para
contestação e em dobro para recurso.

Julgue os itens seguintes, que dizem respeito aos atos
administrativos.

69 A remoção de servidor é considerada ato administrativo
punitivo.

70 A emissão de cheque pela administração pública constitui ato
administrativo.

71 O defeito na investidura de agente público acarreta a
invalidade dos atos que ele tenha porventura praticado.

No que se refere aos poderes da administração pública, julgue os
itens a seguir.

72 A revisão hierárquica somente será possível enquanto o ato não
se tornar definitivo para a administração.

73 No âmbito do direito privado, o poder de agir constitui mera
faculdade; no do direito administrativo, é uma imposição, um
dever de agir para o agente público.

74 O poder discricionário apenas poderá ser aplicado quando a lei
expressamente conceder à administração liberdade para atuar
dentro de limites definidos.

Julgue os itens seguintes, com relação aos serviços públicos.

75 As concessões de serviço público devem ser sempre precedidas
de licitação, na modalidade tomada de preços.

76 O serviço de proteção do patrimônio histórico-cultural local é
exemplo de serviço público explorado pelos municípios e pelo
DF.

77 A prestação de serviços públicos sob o regime de delegação
deve ser classificada como prestação indireta, permanecendo
a titularidade do serviço com o poder público.

A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens que
se seguem.

78 Responderá o Estado objetivamente pelo dano causado pelo
ato de juiz que retardar, dolosamente, o julgamento de
processo para beneficiar uma das partes.

79 As regras constitucionais que estabelecem a responsabilidade
objetiva do Estado não se aplicam às empresas públicas e
sociedades de economia mista exploradoras de atividade
econômica.

80 Caso um ônibus de permissionária de serviço público colida
com veículo de particular, a empresa permissionária deve arcar
com o prejuízo, independentemente da análise de culpa.

Julgue os itens a seguir acerca do direito financeiro.

81 As receitas públicas se classificam em entradas provisórias,
também chamadas de ingressos, que, após a consumação da
finalidade do ato administrativo, são devolvidas a quem de
direito, e entradas definitivas, que permanecem em definitivo
nos cofres públicos.

82 A lei de orçamento de competência da União compreenderá as
emissões de papel-moeda, por se tratar de operação de crédito
autorizada em lei.

83 Não há que se falar em competência concorrente em matéria de
direito financeiro entre União, estados e Distrito Federal, na
medida em que o sistema financeiro nacional se amolda ao
pacto federativo, devendo cada ente da federação legislar
adstrito à sua competência constitucional.

Cargo 6: Analista Legislativo – Direito
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A respeito do ilícito tributário, julgue os próximos itens.

84 Considere que Tício tenha omitido informação e prestado
declaração falsa às autoridades fazendárias em sua declaração
de imposto de renda, mas não tenha suprimido, nem reduzido
o tributo. Nessa situação, Tício não responde pelo crime contra
a ordem tributária de supressão ou redução de tributo, previsto
na Lei n.º 8.137/1990, por se tratar de crime material, no qual
deve haver o alcance do resultado.

85 O ilícito tributário pressupõe o não pagamento do tributo, com
violação da legalidade tributária, pois está necessariamente
vinculado ao conteúdo patrimonial, na medida em que tributo
é uma prestação pecuniária compulsória instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada.

Julgue os itens que se seguem, relativos ao imposto sobre circulação
de mercadorias e serviços (ICMS).

86 O ICMS, por ser imposto plurifásico, se compatibiliza ao
diferimento da incidência, que não se confunde com a isenção
ou a não incidência tributária, mesmo que a incidência jamais
venha a ocorrer.

87 Considere que uma empresa do estado do Ceará realize
operação que destina combustível líquido para o estado de
Pernambuco. Nessa situação, não incidirá o ICMS sobre a
operação; no entanto, a empresa deverá emitir a respectiva
nota fiscal.

Com relação às contribuições, julgue os itens subsequentes.

88 As contribuições de interesse de categorias profissionais ou
econômicas e as contribuições de seguridade social constituem
receitas de um mesmo e único orçamento, na medida em que,
juntamente com as contribuições de intervenção no domínio
econômico, são espécies do gênero contribuição social.

89 A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária
a condição de responsável pelo pagamento de contribuição,
cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a
imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se
realize o fato gerador presumido.

90 A CF de 1988 não exige lei complementar para a definição dos
fatos geradores de contribuição cobrada dos servidores do
estado do Ceará, para o custeio, em benefício deles, de regime
previdenciário.

Acerca das pessoas naturais e das pessoas jurídicas, julgue os itens
subsequentes.

91 Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a desconsideração da personalidade jurídica consiste na
ineficácia relativa da própria pessoa jurídica frente a credores
cujos direitos não sejam satisfeitos, e não na ineficácia ou
invalidade de negócios jurídicos celebrados pela empresa.

92 A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado tem
início com a inscrição do ato constitutivo no respectivo
registro, sendo os seus poderes delimitados nos seus atos
constitutivos. Assim, a capacidade da pessoa jurídica é
limitada à finalidade para qual foi criada, ao passo que a da
pessoa natural é plena.

Com relação aos negócios jurídicos, julgue os itens seguintes.

93 Será anulável, a requerimento de qualquer interessado ou do
Ministério Público, negócio jurídico cujas partes se
orquestrarem para obter um fim ilícito, ou seja, se ambas as
partes estiverem cientes da ilicitude do motivo determinante,
podendo, contudo, ser o referido negócio convalidado pelo
decurso do tempo.

94 Considere a seguinte situação hipotética.
Márcio prometeu dar um prêmio em dinheiro a Carlos,
condicionando o pagamento à cotação de ação na bolsa de
valores, que deveria atingir determinado valor, e, para que a
cotação não atingisse o montante avençado, Márcio manipulou
artificialmente o mercado e a cotação da bolsa.
Nessa situação, se Carlos conseguir provar o dolo, artifício
malicioso de que se valeu Márcio para evitar o pagamento do
prêmio, estará configurada, quanto aos efeitos jurídicos, a
referida condição.

No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética seguida de
assertiva a ser julgada com base nas regras do direito das relações
de consumo.

95 Em determinada festa, várias pessoas sofreram danos pela
ingestão de comida estragada servida pelo bufê contratado.
Nessa situação, todos os convidados presentes à festa são
equiparados a consumidor e, portanto, podem valer-se das
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Julgue aos itens a seguir, considerando o que dispõe o Estatuto da
Criança e do Adolescente.

96 Considere que Francisca, brasileira, solteira, desempregada e
mãe de quatro crianças, todas menores de doze anos de idade,
descubra estar novamente grávida e manifeste ao médico que
a assiste no exame pré-natal realizado em estabelecimento do
Sistema Único de Saúde decisão de entregar o nascituro à
adoção. Nessa situação, Francisca poderá optar por ser
encaminhada a uma vara da justiça da infância e da juventude
ou ao serviço de assistência social do próprio estabelecimento,
onde poderá formalizar o desejo de entrega da criança.

97 A colocação de criança ou adolescente em família substituta é
realizada mediante guarda, tutela ou adoção, sendo a última
medida excepcional e irrevogável e que independe de sentença
judicial.

No tocante aos direitos autorais, julgue os itens subsecutivos.

98 Ao compositor é permitido ceder, total ou parcialmente, a
determinada gravadora, os direitos patrimoniais sobre suas
obras futuras, desde que limitada a cessão ao prazo máximo de
cinco anos; a transmissão definitiva dos direitos autorais
somente é admitida sobre obras já existentes e mediante
estipulação contratual escrita.

99 Pertencem ao autor os direitos morais e os direitos patrimoniais
sobre a obra criada, desde que registrada, sendo os primeiros
inalienáveis e irrenunciáveis e os segundos, passíveis de
alienação.
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Com relação ao processo cautelar e medidas cautelares, julgue o
próximo item.

100 Independentemente da apresentação de qualquer justificativa
acerca da necessidade da antecipação da produção de provas,
esse procedimento, que pode consistir em interrogatória da
parte, inquirição de testemunhas e exame pericial, poderá ser
requerido antes da propositura da ação ou mesmo na pendência
desta, ainda que depois da audiência de instrução.

No item a seguir, é apresentada situação hipotética seguida de
assertiva a ser julgada com base nas regras de cumprimento da
sentença e de execução.

101 Gustavo ajuizou, na Comarca de Goiânia – GO, ação de
conhecimento contra Rodrigo, domiciliado em Brasília – DF.
Não tendo sido excepcionado o juízo, a Terceira Vara Cível de
Goiânia sentenciou a demanda e o réu foi condenado ao
pagamento de R$ 7.000,00. Rodrigo permanece domiciliado
em Brasília – DF, mas os seus bens estão em São Paulo – SP.
Nessa situação, a sentença poderá será executada, por opção de
Gustavo, em Brasília, em São Paulo ou em Goiânia, ainda que,
desde o momento do ingresso da demanda, não tenham sido
alterados o domicílio de Rodrigo nem o local em que se
encontram os seus bens.

Com relação às disposições gerais dos recursos, julgue o item
abaixo.

102 O recurso pode ser interposto por terceiro prejudicado que
demonstre interesse jurídico consubstanciado na possibilidade
de a relação jurídica da qual seja titular ser afetada pela
decisão recorrida, gerando-lhe prejuízo.

Acerca dos procedimentos especiais, julgue os itens seguintes.

103 Na ação de improbidade administrativa, após o recebimento
das razões do requerido, o juiz, no prazo de trinta dias, se
convencido da inexistência do ato de improbidade, da
improcedência da ação ou da inadequação da via eleita,
rejeitará a ação, por meio de decisão fundamentada. Por outro
lado, se for recebida a petição inicial, decisão da qual caberá
agravo de instrumento, o réu deverá ser citado para apresentar
contestação.

104 É inadmissível o ingresso de litisconsorte ativo ou passivo após
o despacho da petição inicial de mandado de segurança.

105 Em conformidade com o que dispõe a legislação que disciplina
o mandado de segurança individual e coletivo, o presidente do
tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso,
a requerimento e por meio de decisão fundamentada, pode,
para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à
economia públicas, suspender, em uma única decisão, a
execução de liminares com objetos idênticos, não podendo,
contudo, os efeitos dessa suspensão ser estendidos a liminares
supervenientes.

Julgue os itens de 106 a 109 acerca de crimes, penas, extinção,
imputabilidade e crimes contra a administração pública.

106 Considere que, em janeiro de 2010, João, reincidente, tenha
cometido homicídio qualificado e que tenha sido condenado,
definitivamente, à pena de trinta anos de reclusão, a ser
cumprida, inicialmente, em regime fechado. Nessa situação, a
progressão do regime de cumprimento da pena ocorrerá após
João ter cumprido dez anos da pena a ele imposta.

107 Segundo entendimento preconizado pelo STJ, é inadmissível
a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva com fundamento em pena hipotética,
independentemente de existência ou sorte do processo penal.

108 Considere que Maria, funcionária pública, por negligência,
tenha contribuído para que Pedro se apropriasse de um
notebook pertencente à instituição pública na qual ela trabalha
e que estava em sua posse em razão do cargo exercido. Nessa
situação, se Maria, após tomar ciência do trânsito em julgado
da sentença condenatória, ressarcir aos cofres públicos o dano
causado, essa atitude acarretará a extinção da punibilidade da
pena a ela imposta.

109 Comprovando-se que, ao cometer crime de estupro, o agente
estava acometido de perturbação em sua saúde mental,
parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, o
agente deve ficar isento de pena.

A respeito de crimes, penas, prazos e aplicação da lei penal, julgue
os itens a seguir.

110 No processo penal, conforme entendimento do STF, contam-se
os prazos da data da juntada aos autos do mandado ou da carta
precatória ou de ordem, e não da data da intimação.

111 De acordo com o princípio da legalidade ou da reserva legal,
a lei processual penal não admite a aplicação da analogia e da
interpretação extensiva.

112 Considere que um funcionário público seja condenado, por
crime de roubo, à pena de nove anos de reclusão a ser
cumprida em regime inicial fechado. Nessa situação, esse
funcionário não perderá a função pública como efeito
automático da condenação.

113 Caso um indivíduo pratique furto sem violência à pessoa e
restitua, voluntariamente, o objeto furtado antes do
recebimento da denúncia, sua pena, em caso de condenação,
será reduzida de um a dois terços.

114 No âmbito penal, somente é relevante a omissão nas
circunstâncias em que o omitente devia e podia agir para evitar
o resultado.

Julgue os próximos itens a respeito de prisão preventiva,
competência penal, processo e prova.

115 Segundo o princípio da indivisibilidade da ação penal, a
renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um
dos autores do crime, obrigará a continuidade do processo de
todos os autores.

116 Ao magistrado, em virtude do princípio da imparcialidade, é
vedado determinar, de ofício, a interceptação das
comunicações telefônicas, sem requerimento do Ministério
Público ou autoridade policial.

117 Nos termos do Código de Processo Penal, é incabível a
decretação da prisão preventiva quando houver dúvida sobre
a identidade civil da pessoa.

118 A inobservância da competência penal por prevenção não gera
nulidade absoluta.

A respeito de competência e nulidades, julgue os itens
subsequentes.

119 A separação do processo é cabível em casos de excessivo
número de acusados, ainda que se trate de competência por
conexão.

120 As nulidades ocorridas na sessão de julgamento em plenário
deverão ser arguidas imediatamente após terem ocorrido.
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PROVA DISCURSIVA

• Faça o que se pede a seguir, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a

FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de

texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de trinta linhas será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer

assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

Dilma sanciona comissão da verdade e lei de acesso à informação

A presidenta Dilma Rousseff sancionou, em 18 de novembro, a lei que permite aos cidadãos ter

acesso a informações públicas e a lei que cria a Comissão da Verdade. Em cerimônia no Palácio do Planalto,

Dilma destacou que essas duas leis "representam um grande avanço nacional e um passo decisivo na

consolidação da democracia brasileira". "A informação torna-se aberta em todas as suas instâncias. O poder

público torna-se mais transparente", completou a presidenta.

Internet: <www.estadao.com.br> (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo a respeito do seguinte tema.

ACESSO À INFORMAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO

Ao elaborar seu texto, comente, necessariamente, sobre os seguintes aspectos:

< origens e objetivo da Comissão da Verdade;

< objetivo da Lei de Acesso à Informação.
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