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PPRROOVVAA  11  ((PP11))  ––  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
 

LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  
 
Texto I para responder às questões de 01 a 08. 

 
O auge da vida democrática é o momento do voto. A 

democracia, regime em que a maioria escolhe os governan-
tes, é também o regime da igualdade, em que todos têm o 
mesmo valor, sejam ricos ou pobres, integrados ou excluí-
dos. Por isso, tenho sustentado que ela é o regime mais 
ético que existe. Melhor dizendo, é o único regime que hoje 
podemos considerar ético. As formas de governo que a 
teoria antigamente chamava de monarquia ou aristocracia, 
considerando-as legítimas, atualmente apenas podem ser 
chamadas de ditaduras. Uma ditadura, em nossos dias, é 
ilegítima. Só a democracia é legítima. 

[...] 
O mínimo, numa democracia, é ter dois lados opostos, 

divergentes, mas, respeitados. Porém, se eu aplicar o 
modelo da Ética à Política, entenderei que um lado é o 
bem, e o outro, o mal; e portanto, tentarei impedir “o mal” 
até mesmo de concorrer. Assim, foi a perseguição ao 
comunismo, no Brasil, mesmo quando não tínhamos uma 
ditadura escancarada. Assim foi a perseguição aos partidos 
liberais nos regimes comunistas. [...] 

Há saída? O mais óbvio é: a Ética é um pré-requisito. 
Queremos, de todos os candidatos, que sejam honestos. 
Que não sejam antiéticos. E, entre os postulantes decentes, 
optaremos por critérios políticos. [...] É preciso grandeza de 
espírito para sair dessa incapacidade de pensar o que 
desejamos construir. Porque propor a Política é formular o 
futuro. 

 (Ribeiro, Renato Janine. Filosofia. Setembro de 2012. Adaptado.) 

 
01 

Ao substituir “as formas” por “a forma” em “As formas de 
governo que a teoria antigamente chamava de monarquia 
ou aristocracia, considerando-as legítimas, atualmente 
apenas podem ser chamadas de ditaduras.”, torna-se 
adequada, de acordo com a norma culta, a seguinte 
alteração 

(A)  … considerando-a legítima, atualmente apenas pode ser 
chamada de ditadura. 

(B)  … lhe considerando legítima, atualmente apenas pode 
ser chamada de ditadura. 

(C)  … considerando-lhe legítima, atualmente apenas pode 
ser chamada de ditadura. 

(D)  … considerando à ela legítima, atualmente apenas pode 
ser chamada de ditadura. 

(E)  … considerando a ela legítima, atualmente apenas pode 
ser chamada de ditadura. 
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Está correta a reescrita do trecho “... em que todos têm o 
mesmo valor, sejam ricos ou pobres, integrados ou excluí-
dos.”, sem que haja prejuízo do valor semântico, em 

(A)  … cujo valor todos têm, sejam ricos, pobres, integrados 
e excluídos. 

(B)  … em que todos têm o mesmo valor: ricos e pobres, 
integrados e excluídos.  

(C)  … os quais têm o mesmo valor, sejam ricos ou pobres, 
integrados ou excluídos.  

(D)  ... onde todos têm o mesmo valor, sejam ricos ou 
pobres, integrados ou excluídos. 

(E)  … de que todos têm o mesmo valor, sejam ricos ou 
pobres, integrados ou excluídos. 

 

03 

Em “... se eu aplicar o modelo da Ética à Política, enten-
derei que um lado é o bem, e o outro, o mal; e portanto, 
tentarei impedir ‘o mal’ até mesmo de concorrer.”, os 
termos destacados produzem efeitos de sentido que 
traduzem, respectivamente, 

(A) ressalva e acréscimo.  

(B) ressalva e explicação. 

(C) condição e conclusão. 

(D) condição e explicação. 

(E) conformidade e conclusão. 

 

04 

Sobre o uso das vírgulas no trecho “A democracia, regime 
em que a maioria escolhe os governantes, é também o 
regime da igualdade,...”, é correto afirmar, mantendo-se 
a correção de acordo com a norma culta, que a 

(A)  substituição da vírgula após “governantes” pelo ponto 
preserva o valor semântico e a coerência do período. 

(B)  inserção do sinal de dois pontos após o termo 
“democracia” permite a retirada das vírgulas de todo o 
período. 

(C)  retirada da explicação “regime em que a maioria escolhe 
os governantes” permite a manutenção da vírgula após 
o termo “democracia”.  

(D)  retirada das vírgulas manteria a coerência textual, 
enfatizando a explicação “regime em que a maioria 
escolhe os governantes”. 

(E)  substituição pelo duplo travessão manteria a coerência 
textual delimitando a explicação “regime em que a 
maioria escolhe os governantes”. 
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05 
Analise os trechos em destaque. 
I. “... em que todos têm o mesmo valor, sejam ricos ou 

pobres, integrados ou excluídos.” 
II. “Uma ditadura, em nossos dias, é ilegítima. Só a 

democracia é legítima.” 
III. “O mínimo, numa democracia, é ter dois lados opostos, 

divergentes, mas, respeitados.” 
IV. “Porém, se eu aplicar o modelo da Ética à Política, 

entenderei que um lado é o bem, e o outro, o mal;...” 
Uma relação de oposição, estabelecida por palavras e/ou 
ideias, pode ser verificada em 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I e II, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III, apenas. 
(E) I, III e IV, apenas. 

 
06 
Identifique a afirmativa correta de acordo com as ideias 
expressas no texto. 
(A)  Na prática, a oposição de ideias em um regime democrá-

tico é inviável.  
(B)  O fato de possuir como característica a igualdade de 

valores conduz a democracia à legitimidade.  
(C) A perseguição ao comunismo e aos partidos liberais 

demonstra o caráter legítimo da democracia.   
(D)  Em relação à monarquia ou aristrocacia, é possível 

observar permanência de entendimento com o passar 
do tempo.  

(E)  Em uma democracia, a divergência e o respeito entre 
lados opostos são elementos que se alternam, não 
ocorrendo concomitantemente.   

 
07 
Na substituição de uma palavra por termos equivalentes, 
que contribuem para a coesão do texto, está correto o 
indicado em 
(A)  “… em que todos têm o mesmo valor,…” – regime da 

igualdade 
(B)  “… ela é o regime mais ético que existe.” – regime da 

igualdade 
(C)  “… considerando-as legítimas,…” – legítimas 
(D)  “… dessa incapacidade de pensar…” – grandeza de 

espírito 
(E)  “… o que desejamos construir.” – critérios políticos 

 
08 
Assinale a alternativa em que todas as palavras são 
acentuadas graficamente pelo mesmo motivo.  
(A) é – têm – ética 
(B) só – porém – política 
(C) até – também – mínimo  
(D) democrática – ético – único  
(E) excluído – legítimas – ilegítima 
 
 
 

Texto II para responder às questões de 09 a 13. 
 

Norma jurídica x realidade política 
 

No avanço do processo de democratização do Estado 
brasileiro, com o consequente aumento da transparência 
dos atos públicos, a imprensa vem derramando nos ouvidos 
da sociedade uma verdadeira enxurrada de denúncias 
(fundadas ou não) de conduta ilícita ou reprovável por parte 
de agentes públicos. Isso tem resultado no profundo 
descrédito da classe política, que regularmente se mantém 
flagrante, até que uma notícia de grande repercussão 
desvie as atenções do povo das acusações e ações contra 
Senadores, Deputados, Ministros, lobistas de todo tipo. 
(Mas esse fenômeno ocorre só por pouco tempo: passada a 
perplexidade com a notícia calamitosa, volta-se logo ao 
lugar-comum da corrupção, do favoritismo, do enriqueci-
mento ilícito por desvio de recursos públicos.) Tornou-se 
comum ouvir em entrevistas com populares expressões de 
descrença na classe política, ao lado de reclamações por 
“uma lei que proíba isso”. 

Sabe-se que isso não é solução. [...] 
Os recursos de integração hermenêutica, disponíveis 

ao aplicador contemporâneo, são suficientes para exigir, 
dos agentes públicos, a conduta politicamente virtuosa e 
constitucionalmente positivada que se espera deles.  

Além disso, verifica-se no Brasil um conjunto de fatores 
comuns a países de democratização tardia, que saíram de 
regimes autocráticos. Inclui-se entre esses fatores a falta de 
maturidade democrática de boa parcela da população, que 
simplesmente outorga ao agente público seu voto, sem 
exigir dele prestação de contas de seu mandato, ou mesmo 
qualquer ação política efetiva. Os motivos para tal inércia 
têm sede na própria história e tradição brasileira, como se 
houvesse uma aceitação na não participação ativa nas 
decisões de governo, no referendo tácito a oligarquias 
locais, numa forma de clientelismo patológico, de troca de 
votos por cestas de alimentos. Tais fenômenos guardam 
mais relação com o desconhecimento da lei e dos meios de 
controle político, à disposição de qualquer cidadão, do que 
com uma tradição consciente de passividade. 

(Maluf, Emir Couto Manjud. O desafio da justiça eleitoral face à crise 
de moralidade política. Revista de monografias: concurso de 

monografias do TRE/MG. nº 1 (2010). Belo Horizonte: TRE/MG, 2010.) 
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Considerando-se o contexto, a expressão destacada no 
segmento “... a imprensa vem derramando nos ouvidos da 
sociedade uma verdadeira enxurrada de denúncias (funda-
das ou não)...” tem o sentido corretamente expresso em 

(A) série de conflitos. 

(B) acusações indevidas. 

(C) revelações indesejadas. 

(D) abundância de acusações. 

(E) sequência de inconveniências.  
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Pode-se inferir, com base no texto, que o desconhecimento 
da lei em relação à política gera na população 

(A)  constante desconfiança no regime democrático. 

(B)  insatisfação e indignação mediante o processo eleitoral. 

(C)  atitudes que demonstram uma conduta não participa-
tiva. 

(D)  desejo de haver uma efetiva cobrança junto aos gover-
nos.  

(E)  tomadas de decisão que propiciam mudanças significati-
vas. 

 

11 

“Os recursos de integração hermenêutica, disponíveis ao 
aplicador contemporâneo, são suficientes para exigir, dos 
agentes públicos, a conduta politicamente virtuosa e cons-
titucionalmente positivada que se espera deles.”  

Considerando o período anterior, assinale a alternativa 
correta. 

(A)  O adjetivo “disponíveis”, diferente de “suficientes”, 
refere-se a “recursos”. 

(B)  O advérbio “politicamente” tem a função de caracterizar 
o processo verbal.  

(C)  O pronome “que” representa o antecendente “conduta”, 
substantivo já referido.  

(D)  A substituição do termo “dos” por “de” em “dos agen-
tes” preserva o sentido original. 

(E)  O termo “deles” prejudica a coesão textual ao ampliar 
o sentido de “agentes públicos”. 
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Em relação ao emprego da crase, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

(     ) Em “... a imprensa vem derramando nos ouvidos...”, se 
houver a ocorrência do acento grave indicando crase 
será indevido, pois o termo “a” é um artigo definido 
diante do substantivo “imprensa”. 

(     ) Em “... disponíveis ao aplicador contemporâneo,...”, 
o acento grave indicador da crase será obrigatório 
caso “aplicador” seja substituído por “aplicadora”, 
respeitando-se as devidas alterações na frase.  

(     ) Em “... no referendo tácito a oligarquias locais,...”, o 
uso do acento grave indicador da crase é facultativo, 
já que o termo “a” diante de “oligarquias” trata-se de 
uma preposição.  

A sequência está correta em 

(A) V, V, F 

(B) F, F, V 

(C) F, V, F 

(D) V, F, V 

(E) V, V, V 

 
 
 

Texto III para responder às questões 13 e 14. 
 

 
(Disponível em: http://ambidestro.com/site/nao-venda-seu-voto/) 
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Considerando o texto II, pode-se inferir que o texto publi-
citário (texto III) 
(A) apresenta um ponto de vista diferente. 
(B) é contrário ao ponto de vista apresentado.  
(C) faz uma síntese de todas as questões apresentadas.  
(D) trata de forma mais detalhada sobre a questão do voto. 
(E) critica prática que exemplifica a imaturidade democrática. 
 

14 
Com relação ao texto publicitário (texto III), analise as 
afirmativas a seguir. 
I.  Possui uma linguagem persuasiva, direta e clara. 
II.  Os verbos são apresentados no modo imperativo ou no 

presente do indicativo. 
III.  Usa como recurso argumentativo o jogo de ideias, 

considerando imagem e palavra.  
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
(A) I, II e III. 
(B) I, apenas. 
(C) II, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) II e III, apenas. 
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Artigo VII 

 

Por decreto irrevogável fica estabelecido 
o reinado permanente da justiça e da claridade, 
e a alegria será uma bandeira generosa 
para sempre desfraldada na alma do povo. 

(Thiago de Mello. Os Estatutos do Homem. Santiago do Chile. Abril de 
1964. Fragmento. Disponível em: http://www.revista.agulha.nom.br/ 

tmello.html#estat) 
 

Em relação à linguagem utilizada por Thiago de Mello, é 
correto afirmar que 
(A)  se revela plurissignificativa e requer a interpretação dos 

elementos textuais.  
(B)  tem como característica a objetividade, tendo em vista 

a finalidade de tal gênero textual. 
(C)  o significado explícito dos elementos do texto permite 

sua compreensão imediata e concreta.  
(D)  indica a valorização de falares regionais em oposição ao 

preconceito linguístico ainda existente na sociedade.   
(E)  ironiza valores como justiça e alegria ao estabelecer 

comparações com elementos como reinado e bandeira. 
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Os cookies são pequenos arquivos de texto que os sites 
podem enviar aos navegadores, anexando-os a qualquer 
conexão. A funcionalidade dos cookies está em distinguir 
usuários e memorizar preferências em acessos posteriores, 
mas, também, podem colocar em risco a privacidade do 
usuário ao rastrear os sites que foram visitados. O proce-
dimento para excluir os cookies mantendo apenas os 
que pertencem aos sites adicionados na lista de favoritos, 
é abrir o navegador Internet Explorer 8 (configuração 
padrão) e 

(A)  clicar no botão de segurança / clicar em Excluir Histórico 
de Navegação / clicar em Dados / clicar em Limpar 
Cookies / clicar em Excluir. 

(B)  clicar no botão de segurança / clicar em Excluir Histórico 
de Navegação / marcar a caixa de seleção ao lado de 
Cookies / clicar em Excluir. 

(C) clicar no botão de segurança / clicar em Excluir Histórico 
de Navegação / clicar em Arquivos / clicar em Limpar 
Cookies / clicar em Excluir. 

(D)  clicar no botão de segurança / clicar em Excluir Histórico 
de Navegação / clicar em Arquivos / marcar a caixa de 
seleção “Preservar dados de sites favoritos” / clicar em 
Excluir. 

(E) clicar no botão segurança / clicar em Excluir Histórico de 
Navegação / marcar a caixa de seleção ao lado de 
Cookies / marcar a caixa de seleção “Preservar dados de 
sites favoritos” / clicar em Excluir. 
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Considere os componentes do Sistema Operacional 
Microsoft Windows XP (configuração padrão – português 
Brasil): 

I.  

II.  

III.  

Os componentes apresentados são, respectivamente, 

(A) barra de tarefas, barra de aplicativos e menu iniciar. 

(B)  área de notificação, barra de inicialização e menu iniciar. 

(C)  barra de notificação, barra de inicialização e menu 
iniciar. 

(D)  área de notificação, barra de inicialização rápida e botão 
iniciar. 

(E)  gerenciador de tarefas, barra de inicialização rápida e 
iniciar sistema. 
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Considere as seguintes afirmativas sobre o Sistema 
Operacional Microsoft Windows 7 Ultimate (configuração 
padrão – português Brasil). 

I. Na área de trabalho deste Sistema é possível instalar 
pequenos programas como medidores de utilização do 
processador e memória, termômetro e outros. Esses 
recursos são conhecidos como Gadgets. 

II. O recurso de modo de compatibilidade está disponível e 
tem a finalidade de tentar executar programas antigos 
que funcionavam em versões anteriores, mas não estão 
funcionando no Windows 7. 

III. Para bloquear o acesso ao Sistema Operacional devem 
ser pressionadas simultaneamente as teclas Windows 
e B. 

IV. Para abrir uma nova janela de um aplicativo que já está 
aberto na barra de tarefas, deve-se pressionar a tecla 
Ctrl e clicar no ícone do programa desejado. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

(A) I e II. 

(B) II e III. 

(C) III e IV. 

(D) I, II e III. 

(E) II, III e IV. 

 

19 

Carlos Augusto, responsável pelo setor de compras e 
vendas de uma grande loja de peças automotivas, 
estabelece diariamente contatos com fornecedores a 
procura dos melhores preços para aquisição de peças. 
Para que seu trabalho seja realizado, ele utiliza um 
computador com o aplicativo Microsoft Outlook 2007, 
a fim de estabelecer contato com os fornecedores. 
Considerando que Carlos Augusto entrará de férias, o 
responsável pelas suas atividades será outro funcionário, 
cujo endereço de e-mail é diferente do de Carlos. Através 
do Outlook 2007, uma forma eficiente de notificar os 
clientes de que os contatos deverão ser estabelecidos 
através do outro endereço é a 

(A) criação de um feed de notícias. 

(B) suspensão da conta de e-mail de Carlos. 

(C) criação de um log automático, registrando as tentativas 
de envio a Carlos. 

(D) criação de um macro instantâneo endereçado a cada 
destinatário com uma mensagem padrão. 

(E) criação de uma regra para enviar uma resposta automá-
tica com uma mensagem padrão, a cada tentativa de 
envio de um fornecedor a Carlos. 
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Marcos possui um importante documento redigido no 
aplicativo Microsoft Office Word 2007 (configuração 
padrão). Como ele trabalha em uma empresa em que 
diferentes pessoas têm acesso ao mesmo computador, o 
procedimento para que ele proteja o seu arquivo com 
uma senha, evitando o acesso indevido, é clicar no botão 

(A) Microsoft Office / apontar para menu Preparar / 
Criptografar Documento e, em seguida, digitar a senha 
desejada no campo senha. 

(B) Microsoft Office / apontar para menu Segurança / 
Proteger Documento e, em seguida, digitar a senha 
desejada no campo senha. 

(C) Microsoft Office / apontar para menu Segurança / 
Proteger Documento e, em seguida, digitar a senha 
desejada no campo senha de acesso. 

(D) Microsoft Office / apontar para menu Configurações / 
Segurança / Senhas e, em seguida, digitar a senha 
desejada no campo senha de acesso. 

(E) Microsoft Office / apontar para menu Preparar / 
Criptografar Documento e, em seguida, digitar a senha 
desejada no campo chave de segurança. 

 

PPRROOVVAA  22  ((PP22))  ––  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
  
21 
O Estado brasileiro tem, reiteradas vezes, recusado apoio a 
iniciativas de países ou organismos internacionais de legi-
timar a atuação militar em Estados nacionais reconhecidos 
pela Organização das Nações Unidas (ONU). Ao atuar dessa 
forma, realiza-se o princípio constitucional do(a) 
(A) repúdio ao terrorismo. 
(B) concessão de cooperação. 
(C) erradicação da desigualdade. 
(D) autodeterminação dos povos. 
(E) promoção do desenvolvimento. 

 
22 
Paulo, Analista Judiciário, vinculado a Tribunal Federal, é 
responsável pela elaboração dos planos de custeio que 
irão constar do orçamento do tribunal, bem como deve 
zelar pelo regular cumprimento das normas orçamentárias 
aprovadas pelo Congresso Nacional. De acordo com as 
normas constitucionais, o servidor integra o(a) 
(A)  organização nacional de controle do orçamento público. 
(B)  rede integrada de servidores que controlam o orçamento. 
(C)  atividade de controle externo de fiscalização orçamen-

tária. 
(D)  sistema de controle interno orçamentário do Poder Judi-

ciário. 
(E)  estrutura de controle autônomo orçamentário dos servi-

dores públicos. 

 
 
 
 

23 
Na organização interna dos Tribunais Regionais Eleitorais 
atuam magistrados de diversas origens, sendo que um 
deles será eleito Presidente do Tribunal. Consoante as 
normas constitucionais, tal cargo será ocupado por 
(A)  Juiz de Direito, eleito pelo Tribunal de Justiça. 
(B)  Juiz Federal, por indicação do Tribunal Federal. 
(C)  Ministro, oriundo do Superior Tribunal de Justiça. 
(D)  Advogado, indicado pelo Presidente da República. 
(E)  Desembargador, dentre os integrantes do Tribunal 

Eleitoral. 

 
24 
Laura, candidata a Deputada Federal, teve o seu pedido 
indeferido pela Justiça Eleitoral. Após os trâmites do 
processo, lançou mão da impetração de Mandado de 
Segurança que, pela autoridade coatora indicada, foi 
ofertado perante o Tribunal Superior Eleitoral, no uso 
de sua competência originária que, utilizando fundamen-
tos constitucionais, denegou a segurança. Nesse caso, 
consoante as normas constitucionais, cabe o recurso, 
dirigido ao Supremo Tribunal Federal, denominado 
(A) Agravo.  
(B) Especial. 
(C) Ordinário.  
(D) Apelação.  
(E) Extraordinário.  

 
25 
Eugênio, cidadão atuante e vigilante, cioso dos direitos 
dos cidadãos inseridos na Constituição Federal e nas leis 
em vigor, teve ciência de que o ocupante do cargo de 
Presidente da República praticou delito contra o orça-
mento. Diante disso, apresentou denúncia à Câmara dos 
Deputados para a instauração de processo por crime de 
responsabilidade. Ocorre que, antes do desfecho da sua 
denúncia, findou o mandato do Presidente, que não veio a 
ocupar qualquer outro mandato eletivo. Nos termos da Lei 
nº 1.079/50, que regula os crimes de responsabilidade, 
(A)  ocorrerá a extinção do processo diante do término do 

mandato presidencial, não admitindo o prosseguimento. 
(B)  haverá prosseguimento com autorização expressa do 

Senado Federal, órgão competente para o julgamento 
do processo. 

(C)  a denúncia deve ser analisada e, caso se comprovem os 
fatos, deve a acusação ser votada perante a Câmara dos 
Deputados. 

(D)  havendo reunião das duas Casas do Congresso Nacional 
e por votação pela maioria de votos dos parlamentares, 
o processo poderá prosseguir. 

(E)  o processo deve prosseguir com a produção de provas 
e o depoimento pessoal do ocupante do cargo de 
Presidente, mesmo dele afastado. 
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Sobre a extinção das licitações, é correto afirmar que 

(A)  é possível haver revogação da licitação por motivo de 
interesse público, mesmo que decorrente de fato ou 
ato superveniente. 

(B) a anulação da licitação se dá por motivo de ilegalidade, 
a qual pode ser declarada de ofício, sem que seja 
necessário ouvir os licitantes interessados. 

(C) a anulação de algum ato do procedimento licitatório 
não repercute nos demais atos subsequentes, de modo 
que a licitação deve prosseguir com o refazimento do 
ato anulado. 

(D) a anulação da licitação gera o dever de indenizar em 
decorrência dos prejuízos efetivamente comprovados, 
ao contrário da revogação, uma vez que o licitante tem 
mera expectativa de celebração do contrato. 

(E) não é possível haver revogação de procedimento 
licitatório em que a licitação seja inexigível, uma vez 
que nesta a inviabilidade de competição não permite 
que haja mudança nos critérios de discricionariedade. 

 

27 

Determinada autarquia federal, regularmente criada, pre-
tende instituir uma parceria público-privada patrocinada 
(nos moldes da Lei nº 11.079/2004) para a concessão 
de determinada rodovia interestadual. Estipulou-se no 
contrato o prazo de duração de 30 anos, a repartição 
objetiva dos riscos, e a remuneração do parceiro privado 
será feita integralmente pelo Poder Público, de acordo 
com a efetiva utilização da rodovia pelos usuários. Sobre 
a hipótese apresentada, é correto afirmar que o contrato 
não é válido, 

(A) uma vez que o prazo máximo de duração das parcerias 
público-privadas é de 10 anos. 

(B) uma vez que as parcerias público-privadas somente 
podem ser celebradas pela Administração Pública direta. 

(C) já que, nos termos da Lei nº 11.079/2004, a responsabi-
lidade contratual deve ser exclusivamente do particular. 

(D) uma vez que não é permitida a remuneração variável do 
parceiro privado, mesmo que previamente estipulada 
no contrato. 

(E) sendo certo que nas parcerias público-privadas patroci-
nadas, o parceiro privado, necessariamente, deve ser 
remunerado pelo Poder Público, bem como pelo usuário 
do serviço público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

A Administração Pública estadual pretende realizar 
licitação para a contratação de serviço de dedetização, 
decidindo-se pela utilização da modalidade de pregão. 
Diante do exposto, é correto afirmar que 

(A)  o pregão, como modalidade de procedimento licitatório, 
não pode ser utilizado pelos Estados, uma vez que foi 
criado pela Lei Federal nº 10.520/2002 e direcionado à 
União Federal. 

(B)  no caso não é necessária a realização de licitação em 
qualquer de suas modalidades, uma vez que o objeto da 
contratação caracteriza-se como de urgência, configu-
rando hipótese de licitação dispensada. 

(C) é possível a sua utilização, sendo certo que o pregão é 
um procedimento licitatório exclusivamente documen-
tal, em que as propostas são abertas e julgadas em 
sessão única, o que garante a celeridade do certame. 

(D)  é possível a utilização do pregão, de modo que somente 
se procederá à verificação da habilitação do licitante 
vencedor, etapa que sucederá a de julgamento, em 
contraposição ao que ocorre regularmente na Lei nº 
8.666/93. 

(E) não é possível a sua utilização, uma vez que não há 
previsão de utilização do pregão para contratação de 
serviços, mas exclusivamente para a aquisição de bens 
comuns, quais sejam, aqueles cujos padrões de desem-
penho sejam objetivamente definidos. 

 

29 

A Secretaria de Saúde de determinado Estado da Fede-
ração pretende adquirir material cirúrgico a ser utilizado 
em operações de pacientes dos seus hospitais. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta. 

(A) A compra deve ser precedida de licitação, a qual será 
dada ampla publicidade, por meio de audiência pública. 

(B)  A licitação não é exigida, mas, sim, procedimento 
simplificado de escolha dentre as Organizações Sociais 
cadastradas perante o Estado. 

(C) A Administração Pública não necessita realizar licitação, 
uma vez que a aquisição de material para hospitais 
caracteriza-se como de urgência. 

(D)  A licitação é exigida, devendo ser utilizada a modalidade 
de tomada de preços, a qual não pode ser processada 
perante o sistema de registro de preços. 

(E) A licitação é necessária, sendo que no procedimento 
licitatório, em igualdade de condições, como critério de 
desempate, será assegurada a preferência dos bens 
produzidos no Brasil. 
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A chamada “Lei da Ficha Limpa”, publicada em junho de 
2010, trouxe inovações no regime das inelegibilidades, 
mediante alterações à Lei Complementar 64/90. Foram 
introduzidas novas causas de inelegibilidade e modificados 
prazos de incidência de algumas hipóteses já existentes. 
Com relação ao tema, à luz da legislação vigente, é correto 
afirmar que ficam inelegíveis os que forem 

(A) declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatí-
veis, pelo prazo de 10 anos. 

(B)  demitidos do serviço público em decorrência de 
processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 
anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido 
suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. 

(C) condenados por crimes contra a administração pública 
ou o patrimônio público, em decisão transitada em 
julgado ou proferida por juízo singular, desde a 
condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após 
o cumprimento da pena.                                                                                                 

(D) excluídos do exercício da profissão, por decisão 
sancionatória do órgão profissional competente, em 
decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo 
de 10 anos, salvo se o ato houver sido anulado ou 
suspenso pelo Poder Judiciário. 

(E)  condenados à suspensão dos direitos políticos, em 
decisão transitada em julgado ou proferida por juízo 
singular, por ato doloso de improbidade administrativa 
que importe lesão ao patrimônio público, desde a 
condenação ou o trânsito em julgado até o decurso do 
prazo de 10 anos após o cumprimento da sanção. 

 
31 
A Resolução TSE 22.610/2007 disciplina o processo de 
perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação 
partidária sem justa causa e de justificação de desfiliação 
partidária. Essa Resolução nasceu de consultas formuladas 
junto ao Tribunal Superior Eleitoral a respeito dos efeitos 
da infidelidade partidária. Sua constitucionalidade já foi 
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Imagine-se 
que determinado Senador da República, representante 
do Estado de Minas Gerais, deixa, injustificadamente, o 
partido pelo qual se elegeu e, a seguir, filia-se a uma outra 
entidade partidária. Inconformado, seu partido de origem 
almeja reaver o mandato. Na hipótese, de conformidade 
com a Resolução TSE 22.610/2007, será competente para 
receber e examinar a pretensão do partido pelo qual se 
elegera o Senador, o 

(A) Senado Federal. 

(B) Supremo Tribunal Federal.                                                                                               

(C) Tribunal Superior Eleitoral. 

(D) Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.  

(E) Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. 

 
 
 
 

32 
Atualmente, há cerca de 30 partidos políticos regular-
mente registrados e em funcionamento no Brasil. Trata-se 
de pessoas jurídicas de direito privado que desempenham 
importante papel no concerto democrático. A respeito 
das regras aplicáveis aos partidos políticos, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Os recursos do Fundo Partidário são distribuídos, de 
forma paritária, aos órgãos nacionais de todos os 
partidos. 

(B)  É expressamente vedado ao partido político ministrar 
instrução militar ou paramilitar e adotar uniforme para 
seus membros. 

(C) O partido político, após adquirir personalidade jurídica, 
registra seu estatuto no Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado em que funcionar sua sede. 

(D)  Diante do interesse público inerente a sua atuação, ao 
partido político não se assegura autonomia para definir 
sua estrutura interna, organização e funcionamento, 
que são inteiramente delimitados pela Justiça Eleitoral. 

(E) É livre a criação, fusão e incorporação de partidos políti-
cos cujos programas respeitem a soberania nacional, o 
regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos 
fundamentais da pessoa humana. A extinção de um par-
tido, no entanto, depende de aprovação do Congresso 
Nacional. 

 
33 
A propaganda eleitoral, indispensável ao regime democrá-
tico, é norteada pelo princípio da igualdade entre os 
candidatos. Nos últimos anos, tem crescido o papel da 
Internet e das redes sociais na divulgação de candidaturas 
e na difusão de nomes, projetos e programas. Mas as 
práticas nem sempre se mostram afinadas com as regras 
legais sobre o tema e podem constituir infrações eleitorais. 
Em relação à propaganda eleitoral pela Internet, assinale a 
alternativa correta, de acordo com a legislação atualmente 
em vigor. 

(A)  Pode ser realizada em qualquer época de um ano 
eleitoral. 

(B)  É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda 
eleitoral paga. 

(C)  Não pode ser realizada por meio de mensagens eletrôni-
cas para endereços cadastrados por candidato, partido 
ou coligação. 

(D)  Admite-se a difusão de propaganda eleitoral em sítios 
de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, desde que 
sem fins lucrativos. 

(E)  Ainda que o conteúdo seja gerado por candidatos ou 
partidos, é proibida a propaganda por meio de blogs ou 
redes sociais nos três meses que antecederem ao pleito.  
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A Justiça Eleitoral brasileira completa 81 anos de existência 
em 2013. Suas competências, atribuições, estruturação e 
composição são peculiares. No que tange à composição e 
à organização de nossos Tribunais Eleitorais, assinale a 
alternativa correta. 
(A)  A presidência dos Tribunais Regionais Eleitorais pode 

ser exercida por qualquer de seus membros, mediante 
eleição secreta. 

(B)  Composto por sete Ministros, o Tribunal Superior Eleito-
ral é sempre presidido por um Ministro oriundo do 
Supremo Tribunal Federal. 

(C)  Pelo menos dois dos Ministros do Tribunal Superior 
Eleitoral devem ser Juízes de carreira, um indicado pelo 
Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal 
de Justiça. 

(D)  Em observância ao chamado “quinto constitucional”, 
integra o Tribunal Superior Eleitoral um Promotor de 
Justiça ou um Procurador da República indicado pelo 
Conselho Nacional do Ministério Público. 

(E)  Nos Tribunais Regionais Eleitorais, há sempre sete mem-
bros, dos quais um advogado, nomeado pelo Governa-
dor do Estado, e um Promotor de Justiça, indicado pelo 
Procurador Regional Eleitoral ao Procurador-Geral de 
Justiça. 

 
35 
Os crimes eleitorais estão tipificados não apenas no Código 
Eleitoral, mas também na Lei das Eleições, na Lei das 
Inelegibilidades, entre outras normas. No dia do pleito, 
para que a manifestação do eleitorado seja a mais livre 
possível, há certas restrições impostas pela legislação. 
Determinadas condutas podem caracterizar a prática de 
crime. Especificamente sobre o chamado crime de “boca de 
urna” e demais práticas delitivas no dia da eleição, assinale 
a alternativa correta. 
(A)  O uso de alto-falantes e de amplificadores de som só é 

admitido à distância mínima de 200 metros dos locais 
de votação. 

(B)  A distribuição de material gráfico só é autorizada até as 
8 horas da manhã do dia da eleição, antes do início do 
processo de votação. 

(C)  A “boca de urna” constitui crime inafiançável, cujos 
autores não podem ser beneficiados com transação 
penal, em virtude das elevadas penas aplicáveis. 

(D)  Admite-se a manifestação individual e silenciosa da 
preferência do eleitor por partido político ou candidato, 
desde que revelada, exclusivamente, pelo uso de 
bandeiras, broches, dísticos e adesivos. 

(E)  Para a realização de comício ou carreata, o candidato, 
partido ou coligação responsável pelo ato deve comuni-
car à autoridade policial, no mínimo, 24 horas antes, a 
fim de que seja assegurada, segundo a prioridade do 
aviso, o direito contra quem pretenda usar o local no 
horário do dia da votação. 

 
 
 
 

36 
Os eleitos para ocupar mandatos eletivos no Brasil são 
definidos segundo os sistemas proporcional ou majoritário. 
As regras constitucionais e legais é que definem qual o 
princípio adotado, a depender do cargo. É correto afirmar 
que se elegem, necessariamente, por maioria absoluta 
todos os 
(A) Vereadores. 
(B) Deputados Federais. 
(C) Prefeitos de Capitais. 
(D) Senadores da República. 
(E) Governadores de Estado. 

 
37 
Em outubro de 2014, o eleitorado brasileiro voltará às 
urnas para escolher representantes, a saber: Presidente da 
República, Governadores, Senadores, Deputados Federais 
e Estaduais. Os futuros candidatos deverão registrar suas 
candidaturas oportunamente. Só assim, seus nomes serão 
submetidos à vontade popular. Os candidatos ao cargo de 
Deputado Federal devem formular o pedido de registro de 
candidatura junto ao(à) 
(A) Câmara dos Deputados. 
(B) Tribunal Regional Eleitoral. 
(C) Supremo Tribunal Federal. 
(D) Tribunal Superior Eleitoral. 
(E) Zona Eleitoral de seu domicílio. 

 
38 
O Ministério Público Eleitoral desempenha importantes 
atribuições na defesa do regime democrático. Atua de 
diversas formas, nas fases do processo eleitoral. Em rela-
ção às atribuições do Ministério Público (MP), assinale a 
alternativa correta, de acordo com a legislação vigente e a 
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 
(A) Nos processos de registro de candidaturas, o MP deve 

necessariamente emitir parecer, mas não é legitimado a 
impugnar candidaturas. 

(B) O MP é legitimado, juntamente com candidatos, parti-
dos e coligações, a ajuizar representação por propa-
ganda eleitoral irregular. 

(C) A atuação do MP no processo penal eleitoral é supletiva, 
já que a legitimação para deflagrar ações penais eleito-
rais é, por primazia, dos próprios candidatos. 

(D) O MP deve ser previamente ouvido nos casos de aber-
tura de investigação judicial eleitoral, cuja iniciativa é 
limitada a candidatos, afastada a legitimação ativa de 
partidos políticos. 

(E) Nos casos de desfiliação partidária sem justa causa 
(infidelidade partidária), a legitimação ativa é do MP 
e, apenas na sua inércia, surge a legitimação subsidiária 
dos partidos políticos para a perda do cargo eletivo. 
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O art. 104 do Código Civil estabelece que a validade do 
negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possí-
vel, determinado ou determinável e forma prescrita ou 
não defesa em lei. A falta ou o defeito de qualquer desses 
requisitos leva à invalidade do negócio jurídico. A respeito 
do tema, assinale a alternativa correta. 

(A) Se o dolo, um dos defeitos do negócio jurídico que 
causa sua anulabilidade, for do representante legal ou 
convencional de uma das partes, só está obrigado o 
representado a responder civilmente até a importância 
do proveito que teve. 

(B)  É anulável o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o 
que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. 
Também é anulável o negócio jurídico viciado por erro, 
dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra 
credores, e o prejudicado tem o prazo decadencial de 
dois anos para pugnar pela sua anulação. 

(C)  Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão 
de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por 
eles reduzido à insolvência, desde que não o ignore, 
poderão ser anulados pelos credores quirografários, 
como lesivos dos seus direitos, sendo que igual direito 
assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente. 

(D)  Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial 
de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, 
se esta for separável. Além disso, a invalidade da 
obrigação principal implica a das obrigações acessórias, 
mas a destas não induz a da obrigação principal, exceto 
em caso de nulidade, em que o vício em uma das 
obrigações, principal ou acessória, contamina todas as 
demais.  

(E) A validade da declaração de vontade não dependerá de 
forma especial, senão quando a lei expressamente a 
exigir, como no caso dos negócios jurídicos que visem à 
constituição, transferência, modificação ou renúncia de 
direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta 
vezes o maior salário mínimo vigente no País, em que, 
não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é 
essencial à sua validade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

40 
A adoção do princípio da dignidade da pessoa humana 
como fundamento da República influenciou sobremaneira 
a tutela dos direitos da personalidade, considerando ser 
esta expressão da condição humana. Sobre os direitos da 
personalidade, é correto afirmar que 
(A)  são absolutamente intransmissíveis e irrenunciáveis, 

não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. 
(B)  é válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposi-

ção gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, 
durante a vida e para depois da morte. 

(C)  toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o 
prenome e o sobrenome. Além disso, o pseudônimo 
adotado para atividades lícitas goza da proteção que se 
dá ao nome. 

(D)  a vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a 
requerimento do interessado ou de ofício, adotará as 
providências necessárias para impedir ou fazer cessar 
ato contrário a esta norma. 

(E)  em se tratando de morto, terá legitimação para requerer 
que cesse a ameaça ou lesão a direito da personalidade 
e requerer perdas e danos o cônjuge sobrevivente, ou, 
na sua falta, qualquer parente em linha reta, ou colateral 
até o quarto grau. 

 
41 
As tutelas de urgência podem ser definidas como medidas 
que visam resguardar direito sujeito à ameaça de violação, 
assim definido como aquele que não poderá aguardar o 
desfecho do trâmite natural das ações ditas principais. 
Dentre as medidas de urgência, o legislador pátrio, se-
guindo o modelo processual civil italiano, estabeleceu no 
Código de Processo Civil o Processo Cautelar. A respeito do 
Processo Cautelar no Processo Civil, marque a alternativa 
INCORRETA. 
(A)  As medidas cautelares, em casos excepcionais expressa-

mente autorizados por lei, poderão ser determinadas 
pelo juiz sem a audiência das partes. 

(B)  A medida cautelar poderá ser substituída de ofício ou a 
requerimento de qualquer das partes pela prestação de 
caução ou garantia menos gravosa para o requerido. 

(C)  Qualquer que seja o procedimento cautelar, o requerido 
será citado para contestar o pedido, no prazo de 10 dias, 
contado a partir do momento da prática do ato citatório 
pelo oficial de justiça.        

(D)  As medidas cautelares serão requeridas ao juiz da causa 
ou diretamente ao tribunal quando interposto recurso 
e, mesmo sendo medida de urgência, comporta pedido 
de concessão de liminar. 

(E)  Não sendo contestado o pedido, o juiz proferirá sen-
tença dentro de cinco dias e, se o requerido contestar 
no prazo legal, o juiz designará audiência de instrução 
e julgamento, caso haja prova a ser nela produzida. 
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Na clássica obra “Do espírito das Leis”, Montesquieu definiu 
o juiz como bouche de la loi (a boca da lei), apontando o 
perfil inanimado dos juízes daquela época ao pronunciarem 
suas sentenças. A atividade dos magistrados no Direito 
Contemporâneo encontra vieses legais para agir de ofício 
quando autorizado por lei e quando se tratar de questões 
de ordem pública. O julgador deve observar o princípio da 
inércia da jurisdição, mas agir à luz do princípio do impulso 
oficial dos processos, podendo – e por vezes devendo – 
adotar postura ativa, atentando para as normas que lhe 
limitam poderes e impõem-lhe deveres e responsabilida-
des. Considerando o trecho acerca dos atos do juiz, assinale 
a afirmativa que trata corretamente dos poderes, deveres e 
responsabilidade do julgador, nos moldes estabelecidos no 
Código de Processo Civil. 
(A)  O juiz somente poderá determinar as provas necessárias 

à instrução do processo quando expressamente reque-
rida pelas partes.                                                                                                

(B)  O juiz que exercer suas funções em processo em que 
funcionou como órgão do Ministério Público incorrerá 
em suspeição de parcialidade. 

(C)  O juiz, não havendo normas legais, deverá julgar a lide 
recorrendo aos costumes, à analogia aos princípios gerais 
do direito, mas somente decidirá por equidade nos casos 
previsto em lei. 

(D)  O juiz que, sem justo motivo, omitir ou retardar providên-
cia, a qual deva ordenar de ofício, responderá administra-
tivamente, não sendo cabível a responsabilização por 
perdas e danos. 

(E)  O juiz que concluir a audiência julgará a lide, salvo se 
estiver aposentado, caso em que passará os autos ao seu 
sucessor que não poderá mandar repetir as provas já 
produzidas para proferir a sentença. 

 

43 
Os recursos podem ser definidos como ferramentas jurídi-
cas cabíveis quando a parte vencida, o Ministério Público 
ou terceiro prejudicado buscam novo pronunciamento 
judicial acerca daquilo que foi desfavorável ao recorrente 
em determinado julgado. Considerando os recursos previs-
tos no Código de Processo Civil, é correto afirmar que 
(A)  das decisões interlocutórias proferidas em audiência de 

instrução e julgamento, caberá agravo na forma retida 
por meio de petição, no prazo de 5 dias. 

(B)  a apelação interposta de sentença que confirmar a ante-
cipação dos efeitos da tutela ou decidir o processo cau-
telar será recebida nos efeitos suspensivo e devolutivo. 

(C)  os recursos especial e extraordinário serão interpostos 
perante o presidente ou o vice-presidente do Superior 
Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, respecti-
vamente.                                                                                       

(D)  o recurso especial e o recurso extraordinário não obstam 
a execução da sentença, assim como a interposição do 
agravo de instrumento, em regra, não impede o anda-
mento do feito. 

(E)  o recorrente poderá desistir do recurso interposto desde 
que, devidamente intimados, o recorrido e eventuais 
litisconsortes manifestem anuência nos autos ou aquies-
çam com seu silêncio. 

44 
Os critérios de fixação de competência não podem ser 
presumidos e a petição inicial, na qual se descreve a 
demanda, será o elemento orientador da competência 
que é fixada no momento em que a ação é proposta. É 
possível que em determinados casos ocorra modificação 
de competência, conquanto que em outros não se 
admitirá em absoluto a sua modificação. Partindo dos 
critérios de competência estabelecidos no Código de 
Processo Civil, é correto afirmar que 

(A)  quando o réu for pessoa incapaz, a ação se processará 
no foro de seu domicílio, ainda que diverso do de seu 
representante. 

(B)  a incompetência absoluta deve ser alegada a qualquer 
tempo, desde que antes da sentença, por meio de 
exceção de incompetência.  

(C)  a competência em razão da hierarquia é inderrogável 
por convenção das partes, contudo, estas poderão 
modificar a competência em razão da matéria. 

(D)  há competência internacional concorrente entre autori-
dade judiciária brasileira e a estrangeira quando a ação 
se originar de fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. 

(E)  haverá conflito de competência quando dois ou mais 
juízes se declararem incompetentes e o conflito será 
suscitado ao presidente do tribunal exclusivamente de 
ofício pelo juiz. 

 

45 
O Processo de Execução, um dos três gêneros dos processos 
previstos no Código de Processo Civil ao lado dos Processos 
de Conhecimento e Cautelar, passou por diversas altera-
ções legislativas, dentre as quais se destaca o advento das 
Leis nº 11.232/2005 e nº 11.382/2006. Tomando como 
diretriz a nova disciplina da execução no Processo Civil, 
assinale a alternativa correta. 

(A)  O documento público e a escritura pública somente 
constituirão título executivo extrajudicial se assinados 
pelo devedor e por duas testemunhas.   

(B)  A prova de má-fé do terceiro adquirente ou o registro 
da penhora do bem alienado são requisitos para o 
reconhecimento da fraude à execução. 

(C)  O credor não poderá iniciar a execução se o devedor 
cumprir a obrigação, mas poderá prosseguir nela ainda 
que o devedor cumpra a obrigação durante o curso da 
execução.   

(D)  Os bens do devedor, desde que não estejam em poder 
de terceiros, ficam sujeitos à execução, enquanto que 
os bens do sócio, em qualquer hipótese, ficam a salvo 
da execução. 

(E)  A apelação da sentença de improcedência dos embargos 
do executado, ainda que recebida no efeito suspensivo, 
não obsta o caráter definitivo da execução fundada em 
título extrajudicial. 
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“Desde fevereiro de 2013, as ações distribuídas nas varas 
cíveis do Fórum João Mendes Júnior, no Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, devem observar o procedimento 
digital. Poucos meses antes, naquele mesmo fórum, havia 
sido adotado o sistema híbrido de processos físicos (papel) 
e digitais, mas, a partir de fevereiro, somente os feitos de 
papel já propostos terão seguimento no formato conven-
cional, devendo os novos ser recebidos exclusivamente no 
sistema eletrônico. O Tribunal de Justiça de São Paulo já 
estabeleceu cronograma de processo eletrônico, inclusive 
para Segunda Instância.” 

(Disponível em: http://www.tjsp.jus.br/Institucional/ 
CanaisComunicacao/Noticias/Noticia.aspx?Id=17117)  

 

Considerando a narrativa a respeito da realidade dos 
processos virtuais nos Tribunais brasileiros, assinale a 
afirmativa correta à luz da Lei nº 11.419, de 19 de 
dezembro de 2006 (informatização do processo judicial). 

(A)  São considerados tempestivos os atos praticados por 
petição eletrônica até as 24 horas do último dia do 
prazo determinado para tal. 

(B)  Os atos processuais dos processos eletrônicos poderão 
ser assinados digitalmente ou por meio da assinatura 
do signatário aposta no final do documento.   

(C)  As publicações eletrônicas na forma do Diário de 
Justiça eletrônico não substituem outros meios de 
publicação oficial que devem ser realizadas para que 
surtam os efeitos legais. 

(D)  Os processos eletrônicos serão admitidos em qualquer 
grau de jurisdição nos processos civil e trabalhista, bem 
como nos juizados especiais, não se admitindo quando 
se tratar de processo penal. 

(E)  Os prazos processuais terão início no dia seguinte ao 
da disponibilização da informação no Diário da Justiça 
Eletrônico, mesmo que se dê em dia não útil, em razão 
da celeridade dos processos digitais. 
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O legislador constituinte estabeleceu, dentre as garantias 
fundamentais, que se concederá mandado de segurança 
para proteger direito líquido e certo quando o responsável 
pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública 
ou agente de pessoa jurídica no exercício do Poder Público, 
bem como previu a possibilidade de impetração de man-
dado de segurança coletivo por partido político, organiza-
ção sindical, entidade de classe ou associação, nos termos 
no texto constitucional. No ano de 2009, a Lei nº 12.016 
revogou expressamente diversos textos legislativos infra-
constitucionais, passando a disciplinar os mandados de 
segurança individual e coletivo. Com base na Lei nº 12.016, 
de 7 de agosto de 2009, e no entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça, marque a alternativa correta. 

(A)  A sentença prolatada em mandado de segurança cole-
tivo fará coisa julgada limitada aos membros do grupo 
ou categoria substituídos pelo impetrante.   

(B)  Da sentença que conceder o mandado de segurança 
caberá recurso de apelação e, caso o julgador denegue o 
mandado de segurança, o recurso cabível será o agravo 
de instrumento. 

(C)  A sentença que conceder a segurança estará sujeita 
ao duplo grau de jurisdição obrigatório e é cabível a 
condenação em honorários advocatícios nas ações de 
mandado de segurança. 

(D)  Não se concederá o mandado de segurança quando se 
tratar de decisão judicial transitada em julgado, mas se 
concederá contra a decisão judicial contra a qual caiba 
recurso com efeito suspensivo.                                                                                        

(E)  A caducidade da medida liminar concedida, que ocor-
rerá quando o impetrante deixar de promover por mais 
de 10 dias úteis os atos que lhe cumprirem, será decre-
tada a requerimento do Ministério Público, vedada a 
decretação ex officio. 

 
48 
O Código Penal elenca a legítima defesa dentre as hipóte-
ses de causas de exclusão da ilicitude. Sobre o tema, NÃO 
é cabível  
(A)  legítima defesa real contra legítima defesa real. 
(B)  legítima defesa real contra legítima defesa putativa. 
(C)  legítima defesa contra agressão injusta de inimputável. 
(D)  legítima defesa putativa contra legítima defesa putativa.  
(E)  legítima defesa real contra agressão acobertada por 

excludente da culpabilidade. 
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O agente pode cometer o crime embriagado, consumir 
bebida alcoólica para praticá-lo ou, no momento do fato, 
estar embriagado involuntariamente. É correto afirmar 
que, para o Direito Penal, a embriaguez preordenada traz a 
seguinte consequência: 
(A) exclui a imputabilidade. 
(B) constitui causa atenuante. 
(C) exclui a culpabilidade se completa.  
(D) constitui causa agravante genérica. 
(E) é uma causa de exclusão da ilicitude. 

 
50 
No município “X”, o funcionário Mévio ocupava cargo 
em comissão na Prefeitura. No entanto, foi exonerado 
ex officio, pelo prefeito, mediante mera publicação no 
Diário Oficial, a qual não chegou ao conhecimento do 
servidor, que chegou a praticar diversos atos de ofício. 
Considerando que não havia autorização para a prática 
dos citados atos, é correto afirmar que Mévio 
(A)  praticou o crime de prevaricação (Art. 319 do Código 

Penal).  
(B) praticou o ato amparado por uma causa excludente da 

culpabilidade. 
(C) praticou o crime de exercício funcional ilegalmente 

prolongado (Art. 324 do Código Penal). 
(D) se estivesse em gozo de férias e praticasse atos de 

ofício, teria cometido o crime de exercício funcional 
ilegalmente prolongado (Art. 324 do Código Penal). 

(E) não praticou crime, pois o fato é atípico. Para que 
cometesse o crime de exercício funcional ilegalmente 
prolongado, ele deveria ter conhecimento real de sua 
exoneração. 

 
51 
Quanto à Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas.  
(     ) Tem-se admitido a propositura da ação penal privada 

subsidiária da pública, em caso de arquivamento do 
inquérito policial.  

(     ) Ajuizada a ação subsidiária, o Ministério Público não 
poderá retomar a ação como parte principal.  

(     ) Oferecida a queixa subsidiária, o Ministério Público 
poderá repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva.  

(     ) Admite-se a ação penal privada subsidiária da pública 
tanto em crimes de ação penal pública incondicionada, 
quanto em crimes de ação penal pública condicionada 
à representação do ofendido.  

A sequência está correta em 
(A) V, V, V, F 
(B) V, F, V, F 
(C) V, F, F, V 
(D) F, F, V, V 
(E) F, V, F, V 
 
 
 

52 

Considere as seguintes situações-problema ocorridas no 
procedimento ordinário do Processo Penal. 

I. Mévio foi condenado pela prática de corrupção ativa 
e interpôs apelação, mas o MM. Juiz de Direito, em 
despacho, julgou-a deserta.  

II. O MM. Juiz Federal ordenou a suspensão do processo 
penal, em virtude da questão prejudicial.  

III. O MM. Juiz de Direito absolveu sumariamente o réu no 
procedimento do Tribunal do Júri.  

IV. O MM. Juiz de Direito impronunciou o réu no procedi-
mento do Tribunal do Júri.    

Contra as decisões acima descritas, são cabíveis os 
seguintes recursos, respectivamente, 

(A)  agravo / recurso em sentido estrito / recurso em sentido 
estrito / apelação. 

(B)  recurso em sentido estrito / recurso em sentido estrito / 
apelação / apelação. 

(C)  recurso em sentido estrito / apelação / recurso em 
sentido estrito / apelação. 

(D)  apelação / apelação / recurso em sentido estrito / 
recurso em sentido estrito. 

(E)  apelação / recurso em sentido estrito / apelação / 
recurso em sentido estrito. 

 

53 

Sobre o tema Prisão, Medidas Cautelares e Liberdade 
Provisória, marque a alternativa correta. 

(A) Tício, assistente da acusação, não tem legitimidade 
para requerer a decretação de prisão preventiva do 
acusado no processo penal.  

(B)  Tício, maior de 80 anos de idade, comete um crime e 
tem prisão preventiva decretada contra si. Pode o juiz 
substituí-la por prisão domiciliar.  

(C)  Tício comete um crime de homicídio simples, não 
hediondo, e pode ter sua prisão temporária decretada 
pelo prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30.  

(D)  Tício comete um crime apenado com reclusão e é 
preso em flagrante delito. A autoridade policial não 
pode arbitrar fiança, pois só poderia fazê-la em relação 
às infrações apenadas com detenção. 

(E)  Tício comete um crime doloso contra a vida. Ele não 
poderá ter decretada a monitoração eletrônica como 
medida cautelar diversa da prisão, pois não existe tal 
medida no processo penal brasileiro.  
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Quanto às normas aplicáveis aos servidores públicos 
federais (Lei nº 8.112/90), analise as afirmativas.  
I.  A jurisprudência majoritária, inclusive do Supremo 

Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, 
entende que não há direito adquirido do servidor 
público à manutenção do regime jurídico-funcional.  

II. Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, 
o servidor público estável que desiste do estágio 
probatório a que foi submetido em razão de ingresso 
em novo cargo público não tem direito a ser 
reconduzido ao cargo anteriormente ocupado.  

III. A reintegração é o retorno do servidor estável ao cargo 
anteriormente ocupado, quando invalidada a sua 
demissão por decisão administrativa ou judicial. Se o 
cargo ocupado tiver sofrido transformação, o retorno 
deve ocorrer para o cargo resultante da transforma-
ção. O servidor, com a reintegração, tem direito ao 
ressarcimento de todas as vantagens.  

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
(A) I, II e III.  
(B) II, apenas.  
(C) I e II, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) II e III, apenas. 

 
55 
“A”, servidor público federal, cometeu uma infração 
administrativa punível com advertência. A infração foi 
presenciada pelo superior imediato, que detinha compe-
tência para aplicação da penalidade. Imediatamente, 
considerando ter presenciado a infração, o superior, 
através da verdade sabida, aplicou a penalidade ao 
servidor “A”, sem que houvesse a participação de um 
advogado para apresentar defesa técnica. Considerando, 
exclusivamente, as informações expostas anteriormente, 
é correto afirmar que 
(A)  no procedimento administrativo disciplinar, a falta de 

defesa técnica por advogado ofende a Constituição e, 
por isso, o procedimento é viciado.  

(B)  é plenamente válida a aplicação de penalidades leves 
através da verdade sabida e, deste modo, o servidor 
deve cumprir a pena a que foi condenado.  

(C)  após o advento da Constituição da República Federa-
tiva do Brasil de 1988, é incabível a aplicação de pena-
lidades através da verdade sabida, e, portanto, deve-se 
reconhecer a nulidade do procedimento.  

(D)  é inválida a aplicação de penalidades através da verdade 
sabida, porém, nos procedimentos disciplinares, não se 
exige a participação de advogado para apresentar 
defesa técnica e, por isso, o procedimento é viciado.  

(E)  é plenamente válida a aplicação de penalidades através 
da verdade sabida, mas, no caso em estudo, o infrator 
deveria estar representado por um advogado e, deste 
modo, deve-se reconhecer a nulidade do procedimento. 

 
 

 

56 

O Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral/MG 
elenca algumas atribuições jurisdicionais do referido Tri-
bunal. Dentre elas, é correto afirmar que NÃO compete ao 
TRE/MG, processar e julgar, originariamente, 

(A) os conflitos de competência entre Juízes Eleitorais do 
Estado. 

(B) os pedidos de mandado de segurança contra atos 
administrativos do Tribunal. 

(C) o registro e a impugnação do registro de candidatos aos 
cargos de Governador, Vice-Governador e membro do 
Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa. 

(D) as ações de impugnação de mandato eletivo apresenta-
das contra candidato eleito em pleitos federal, exceto 
para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da 
República, e estadual. 

(E) o afastamento do critério da antiguidade apurado entre 
os Juízes que não hajam exercido a titularidade na zona 
eleitoral, pelo voto de cinco dos seus componentes, por 
conveniência objetiva do serviço eleitoral e no interesse 
da administração judiciária.  

 

57 

Sobre o tratamento que o Regimento Interno do Tribunal 
Regional Eleitoral dá ao Ministério Público Eleitoral, assi-
nale a alternativa INCORRETA.  

(A) Compete ao Procurador Regional Eleitoral expedir ins-
truções aos Promotores Eleitorais. 

(B) As funções do Ministério Público junto ao Tribunal serão 
exercidas pelo Ministério Público Federal, que atuará em 
todas as fases do processo eleitoral. 

(C) Quando não fixado diversamente em lei, no próprio 
regimento interno ou pelo Relator, será de 10 dias o 
prazo para o Procurador Regional manifestar-se. 

(D) O Procurador Regional Eleitoral, intervindo como fiscal 
da lei, terá vista dos autos depois das partes, passando 
a correr o prazo para manifestação após sua intimação 
pessoal. 

(E) Independentemente da juntada de parecer aos autos 
e da manifestação escrita do Procurador Regional 
Eleitoral, a este é assegurado manifestar-se oralmente 
na sessão. Nesse caso fica suprida eventual falta de 
manifestação escrita. 
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A partir da Constituição Federal de 1988, as políticas 
públicas sociais, em especial Saúde, Educação e Assistência 
Social, vêm sendo executadas em arranjos de gestão que 
envolvem as diferentes esferas da federação, sendo cada 
vez mais comum programas federais dessas áreas serem 
estruturados para serem operacionalizados por Estados, 
Distrito Federal e Municípios, mediante repasse de recursos 
e definição de metas e/ou condições operacionais por meio 
de leis específicas. Em relação a esse fenômeno, é correto 
afirmar que se trata do(a) 

(A) fenômeno denominado descentralização, dado que 
competências de execução de programas do governo 
federal são distribuídas para outras esferas de governo, 
sem preservação de poder hierárquico ou de relação 
de subordinação. 

(B) fenômeno denominado desconcentração, dado que os 
órgãos federais desconcentram atividades operacionais 
de seus programas para outras esferas de governo, 
mas preservam as relações de hierarquia e de 
subordinação próprias entre órgãos repassadores e 
órgãos recebedores de recursos. 

(C) conjugação dos fenômenos da descentralização e 
desconcentração, dado que a responsabilidade para a 
execução dos programas é descentralizada para outras 
esferas de governo, ficando a obrigação constitucional 
de prestar contas compartilhada entre órgãos 
repassadores e recebedores de recursos. 

(D) conjugação dos fenômenos de descentralização e 
desconcentração, dado que competências de execução 
dos programas federais são distribuídas para outras 
esferas de governo, com preservação da relação de 
subordinação entre órgãos repassadores e recebedores 
de recurso, para fins de verificação da regularidade da 
aplicação dos recursos e do cumprimento de metas. 

(E) conjugação dos fenômenos da descentralização e 
desconcentração, dado que a responsabilidade para a 
execução dos programas, bem como a de prestação de 
contas são desconcentradas para as esferas 
recebedoras dos recursos, isentando os órgãos que 
transferem os recursos da obrigação constitucional de 
prestar contas, ao descentralizar esse dever para os 
órgãos recebedores de recursos. 
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O Decreto-Lei nº 200, de 25/02/1967, ao regular a estrutura 
Administrativa Federal, dividiu a Administração Pública 
em Administração Pública Direta e Administração Pública 
Indireta, o que foi recepcionado pelo Art. 37, da Constitui-
ção Federal de 1988, ampliando a abrangência para “qual-
quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios”. De acordo com a legislação que rege a 
Administração Pública, é correto afirmar que 

(A) as autarquias estão autorizadas legalmente a exercerem 
tanto atividades típicas da Administração Pública, quanto 
atividades econômicas que o governo compreenda con-
venientes para o Estado.    

(B) os entes da Administração Pública Indireta, mesmo 
detendo autonomia administrativa e financeira, estão 
sujeitos ao controle exercido pelos órgãos da Adminis-
tração Pública Direta, na forma de supervisão ministerial. 

(C) os entes da Administração Indireta, tais como autarquias, 
fundações públicas, empresas públicas e sociedades de 
economia mista, apresentam vinculação administrativa e 
subordinação hierárquica aos órgãos da Administração 
Direta. 

(D) os entes da Administração Indireta, criados para dar mais 
eficiência na prestação de serviços públicos, não são 
dotados de personalidade jurídica própria, pois são 
subordinados administrativamente aos órgãos da Admi-
nistração Pública Direta. 

(E) os entes da Administração Indireta, tais como autarquias, 
fundações públicas, empresas públicas e sociedades de 
economia mista, detêm autonomia administrativa e 
financeira, não apresentando vinculação administrativa e 
subordinação hierárquica em relação aos órgãos da 
Administração Pública Direta. 
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Em vários países do mundo, desde a década de 80, 
assiste-se a um processo crescente de busca de maior 
homogeneização de práticas, processos e estruturas 
nas organizações públicas, possibilitando a definição de 
expectativa de resultados na execução de políticas públicas 
e propiciando ampliação da atividade de auditoria opera-
cional no âmbito do controle da Administração Pública. No 
Brasil, aderente a esse movimento, em 1998, a Emenda 
Constitucional nº 19 adicionou novo Princípio àqueles 
que regem a Administração Pública Brasileira. Dentre as 
alternativas abaixo, assinale a que menciona o referido 
Princípio. 
(A) Princípio da Eficiência, estabelecendo a obrigação de a 

Administração Pública buscar os melhores resultados a 
menores custos.                                                                                  

(B) Princípio da Fiscalização, garantindo à sociedade o 
direito de fiscalizar a ação do Estado, a fim de prevenir 
arbítrios dos administradores públicos e auxiliar no 
combate à corrupção. 

(C) Princípio da Legalidade, estabelecendo os limites da 
atuação administrativa, para resguardar conformidade, 
moralidade, finalidade administrativa e plena legitimi-
dade da ação do Estado. 

(D) Princípio da Motivação, valorizando a explicitação das 
causas que originam o ato administrativo como um dos 
requisitos para a consecução legítima dos objetivos e 
metas da administração. 

(E) Princípio da Moralidade Administrativa, estabelecendo 
limites para a atuação administrativa, de forma a 
resguardar a priorização dos meios e dos resultados 
concretizadores da finalidade pública da ação do Estado. 
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PROVA DISCURSIVA 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

1.  A prova discursiva para o cargo de Analista Judiciário:  
1.1. vale 10,00 (dez) pontos e consiste na elaboração de texto de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) e, no máximo, 

30 (trinta) linhas; 
1.2. tem o objetivo de avaliar o conteúdo e o conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade 

escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa, e, para tanto, o candidato deverá 
produzir texto dissertativo, primando pela coerência e pela coesão; 

1.3. deve ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, fabricada em 
material transparente, não sendo permitida a interferência ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de 
candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização das provas. Nesse caso, o candidato 
será acompanhado por fiscal da CONSULPLAN devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, 
especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação. 

2.  A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada, nem conter, em outro local que 
não o apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação da prova discursiva. Assim, 
a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará a 
anulação da prova discursiva. 

3.  A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para 
rascunho no caderno de provas é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação. 

4.  A folha de texto definitivo não será substituída por erro de preenchimento do candidato. 

 
 

Pode-se verificar, na Constituição brasileira, o Estado de Direito, Democrático e Social, de cunho fortemente 
constitucional, a República e o pluralismo como princípios estruturantes. O Estado brasileiro se configura um Estado de 
Direito. O Estado de Direito exige uma separação das funções estatais típicas em diferentes órgãos de soberania para 
controle recíproco de atuação e para a limitação do poder, nos limites impostos pela Constituição. 

(Salgado, Eneida Desiree. Princípios constitucionais estruturantes do direito eleitoral. Tese de Doutorado em Direito do Estado. 
Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2010. p. 59.) 

 

Considerando a passagem acima, disserte sobre o princípio do pluralismo político, abordando seu alcance no Estado 
Democrático de Direito, juntamente com os demais princípios fundamentais da República, e sua relação com os 
princípios da liberdade e da igualdade no direito eleitoral. 
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