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ATENÇÃO! 

 

 Este Caderno de Prova contém: 

Língua Portuguesa  – 10 questões; 

Conhecimentos Específicos  –  40 questões.  
     
 
 
 

Ao sair definitivamente da sala, o candidato deverá assinar a folha de presença e 
entregar ao fiscal de mesa: 

a FOLHA DE RESPOSTAS preenchida e assinada; 

o CADERNO DE PROVA. 
IMPORTANTE! 

SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO, NESTA PROVA, AO CANDIDATO QUE NÃO ENTREGAR SUA FOLHA DE 
RESPOSTAS.  

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ENCONTRAM-SE NO VERSO DESTA PÁGINA.  

Após receber sua folha de respostas, copie, nos locais apropriados, uma vez com letra cursiva e outra, com 
letra de forma, a seguinte frase: 

O bom exemplo convence. 
 

NÚMERO DO GABARITO 

 

Marque, no local indicado na 

folha de respostas, o número 1, 
que é o número do gabarito 

deste caderno de prova e que 
se encontra no rodapé de cada 

página. 

DATA DE APLICAÇÃO: 12 DE FEVEREIRO DE 2017 
INÍCIO: 9 HORAS     —     TÉRMINO: 13 HORAS 
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LEIA COM ATENÇÃO! 
INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA  

 

1. A Prova Objetiva, com duração de 4 horas, contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha.  
2. O candidato deve verificar se seu caderno de prova está completo ou se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

qualquer dúvida. A CESTA poderá não aceitar reclamações após 30 minutos do início da prova.  
3. O candidato deverá escrever seu nome, sua data de nascimento e o nome de sua mãe, e apor sua assinatura no local 

indicado na capa do caderno de prova. 
4. A folha de respostas será o único documento válido para a correção da prova. Ao recebê-la, o candidato deverá verificar 

se seu nome e o número de sua inscrição estão corretos. Se houver discrepância, deverá comunicar imediatamente ao 
fiscal de sala.  

5. A folha de respostas não deverá ser amassada nem dobrada, para que não seja rejeitada pela leitora óptica.  
6. Após receber a folha de respostas, o candidato deverá ler as instruções nela contidas e seguir as seguintes rotinas:  

a) copiar, no local indicado, duas vezes, uma vez com letra cursiva e outra, com letra de forma, a frase que consta na  
capa do caderno de prova;  

b) marcar, na folha de respostas, pintando completamente, com caneta transparente de tinta azul ou preta, o interior 
do círculo correspondente ao número do gabarito que consta no caderno de prova;  

c) assinar a folha de respostas 2 (duas) vezes.  
7. As respostas deverão ser marcadas, na folha de respostas, seguindo as mesmas instruções da marcação do número do 

gabarito (item 6 b), indicando a letra da alternativa de sua opção. É vedado o uso de qualquer outro material para 
marcação das respostas. Será anulada a resposta que contiver emenda ou rasura, apresentar mais de uma alternativa 
assinalada por questão, ou, ainda, aquela que, devido à marcação, não for identificada pela leitura eletrônica, uma vez 
que a correção da prova se dá por meio eletrônico. 

8. O preenchimento de todos os campos da folha de respostas da Prova Objetiva será da inteira responsabilidade do 
candidato. Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.  

9. Será eliminado do Concurso o candidato que se enquadrar, dentre outras, em pelo menos uma das condições seguintes: 
a) não marcar, na folha de respostas, o número do gabarito de seu caderno de prova, desde que não seja possível a 

identificação de tal número; 
b) não assinar a folha de respostas; 
c) marcar, na folha de respostas, mais de um número de gabarito; 
d) fizer, na folha de respostas, no espaço destinado à marcação do número do gabarito de seu caderno de prova, 

emendas, rasuras, marcação que impossibilite a leitura eletrônica, ou fizer sinais gráficos ou qualquer outra 
marcação que não seja a exclusiva indicação do número do gabarito de seu caderno de prova. 

10. Para garantia da segurança, é proibido ao candidato copiar o gabarito em papel, na sua roupa ou em qualquer parte de 
seu corpo. No entanto, o gabarito oficial preliminar e o enunciado das questões da prova estarão disponíveis a partir 
das 17 horas do dia 13 de fevereiro de 2017 e a imagem completa de sua folha de respostas estará disponível a partir 
das 17 horas do dia 16 de fevereiro de 2017 na página da CESTA/FUNECE (www.uece.br/cesta). 

11. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará sua eliminação do Concurso.  
12. Por medida de segurança, não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar (manter ou carregar 

consigo, levar ou conduzir), dentro da sala de prova, nos corredores ou nos banheiros: armas, aparelhos eletrônicos (bip, 
telefone celular, smartphone, tablet, iPod, pen drive, mp3 player, fones de ouvido, qualquer tipo de relógio  digital ou 
analógico, agenda eletrônica, notebook, palmtop, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, gravador, 
etc.), gravata, chaves, chaveiro, controle de alarme de veículos, óculos (excetuando-se os de grau), caneta (excetuando-
se aquela fabricada em material transparente, de tinta de cor azul ou preta), lápis, lapiseira, borracha, corretivo, e outros 
objetos similares. Todos esses itens deverão ser acomodados em embalagem porta-objetos, disponibilizada pelo fiscal de 
sala, e colocados debaixo da carteira do candidato, somente podendo ser de lá retirados após a devolução da prova ao 
fiscal, quando o candidato sair da sala em definitivo. 

13. Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação, bonés, chapéus, lenços de cabelo, 
bandanas ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular deverão ser apenas colocados 
debaixo da carteira do candidato.  

14. Na parte superior da carteira ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, o caderno de prova e a 
folha de respostas.  

15. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair do recinto juntos, após a 
aposição em ata de suas respectivas assinaturas; estando nessa condição, o candidato que se recusar a permanecer na 
sala de prova, no aguardo dos demais candidatos, será eliminado, de acordo com o subitem 7.19.12 do Edital que rege 
este Concurso.  

16. O candidato, ao sair definitivamente da sala, deverá entregar a folha de respostas e o caderno de prova, assinar a lista de 
presença e receber seu documento de identidade, sendo sumariamente eliminado, caso não faça a entrega da folha de 
respostas. 

17. Os recursos relativos a esta Prova Objetiva deverão ser interpostos de acordo com as instruções disponibilizadas no 
endereço eletrônico www.uece.br/cesta. 

 

http://www.uece.br/cesta
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto 1 
 

Esmola. [do Latim eleemosyna < eleemosyne,  
“compaixão”, “piedade”.] S. f. 1. O que se dá aos 
necessitados, por caridade ou filantropia; óbolo, 

espórtula. 2. Auxílio, amparo, socorro, benefício. 3. 
Donativo em dinheiro que se faz na igreja durante a 
celebração da missa. 4. Sentido figurado: graça, 
favor. 
 

Novo dicionário Aurélio de língua portuguesa; século XXI. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 

 
Texto 2 

 
Vozes da seca 

Luiz Gonzaga – Zé Dantas 
 

1 
2 
3 
4 

5 
 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 

15 
16 

17 
18 
19 
20 

Seu doutô os nordestino têm muita gratidão 
Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão 
Mas, doutô, uma esmola a um homem que é  
são 

Ou mata de vergonha ou vicia o cidadão. 
(...) 
Dê serviço ao nosso povo, encha os rio de 
barrage 
Dê cumida a preço bom, não esqueça a  
açudage 
Livre assim nóis da esmola, que no fim dessa 

estiage 
Lhe pagamo inté os juro sem gastá nossa 
corage 
Se o doutô fizé assim salva o povo do sertão 

Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra 
nação! 

Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo 
nesse chão 
Como vê nosso distino mecê tem na vossa  
mão. 

htts://www.letras.mus.br/luiz-gonzaga. Acesso em 
17/01/2017. 

Texto 3 
 

21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 

A ideia do caboclo ribeirinho pescador, 

cultivador de quintais ou roçados e criador de 
pequenos animais está sendo ultrapassada por 
uma nova categoria há muito tempo conhecida, 
o ribeirinho apanhador de esmolas de 
embarcações. Uma verdadeira “mendicância 
ribeirinha” nos rios da Amazônia. Atividade que 

é reflexo da falta de oportunidade para a 
geração de renda satisfatória e digna, negada à 
grande maioria dos habitantes da região. Na 
passagem de embarcações, que transportam 
pessoas na Bacia Amazônica, os ribeirinhos 
esperam que lhes sejam jogados objetos ou 
comida dentro de sacolas em direção ao rio. 

Independentemente do que estiver dentro da 
sacola, o ribeirinho a apanha. Este ato, na 
maioria das vezes, traduz a boa vontade do 

38 

39 
40 
41 
42 
43 
44 

passageiro. Porém, também vicia o ribeirinho a 

pedir. Todas as vezes que passar uma 
embarcação no rio, o ribeirinho sairá de seus 
afazeres, de sua casa, para pegar a canoa e 
sair “mendigando” mixarias ou restos. Este fato 
até já virou atração turística nos rios da 
Amazônia. 

 
SILVA, Christian N. da. Mendicância nos rios da Amazônia: 

uma realidade vergonhosa ou atração turística? In: 
ABAURRE, M. L. M. & ABAURRE, M. B. M. Produção de 

texto: interlocução e gêneros. São Paulo: Moderna, 2007. 
Adaptação. 

 
Texto 4 

 
45 
46 

47 

48 
49 
50 
51 
52 
53 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 
 

          Não devemos dar um significado 
pejorativo à “esmola” que é dada hoje como 

era feito no passado, associando-a às pessoas 

que passam fome. É um ato de solidariedade 
da sociedade civil, através das suas   
empresas, instituições e pessoas comuns que, 
em face da tragédia e do sofrimento, 
mobilizam-se para testar o mínimo da 
assistência indispensável à própria 

sobrevivência das populações atingidas por 
catástrofes climáticas, tais como a seca, as 
inundações, os terremotos, os furacões e 
outras. Não é apenas um gesto bonito e 
louvável, mas, na prática, um quilo de  
alimento doado pode significar a diferença 
entre a vida e a morte de uma criança, por 

exemplo. E os necessitados agradecem esse 
auxílio. 

MENDONÇA, J. C. P. Esmolas da seca. In: ABAURRE, M. L. 
M. & ABAURRE, M. B. M. Produção de texto: interlocução e 

gêneros. São Paulo: Moderna, 2007.  

 

01. Considerando o texto 1, por tratar-se do 

verbete da palavra “esmola”, é correto afirmar que 
ele informa 

A) origem, separação silábica e gênero. 

B) origem, classificação gramatical e pronúncia. 

C) quatro sentidos denotativos. 

D) sentidos denotativo e conotativo. 

 

02. Com base nos textos 1, 2, 3 e 4, é correto 
afirmar que o 

A) termo “esmola” presente nos textos 2, 3 e 4 
está com o significado da acepção 3 do texto 1. 

B) nordestino no texto 2, diante da esmola, reage 
diferente do caboclo ribeirinho no texto 3. 

C) eu lírico no texto 2 demonstra-se um cidadão 
viciado na mendicância. 

D) eu lírico no texto 2 está revoltado com sua 
situação e com a esmola recebida. 
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03. Assinale a opção em que a visão transmitida a 

respeito do efeito da esmola e o texto em que essa 
visão é destacada estão corretamente identificados. 

A) conotação pejorativa, miséria — texto 1 

B) revolta, alienação — texto 2 

C) acomodação, vício — texto 3 

D) vergonha, inconformidade — texto 4 

 

04. No que diz respeito à “mendicância ribeirinha” 
(linhas 26-27 – texto 3), a causa dessa situação é a 
(o) 

A) falta de oportunidades para a geração de renda 

satisfatória e digna. 

B) fato de ter se tornado uma atração turística nos 
rios da Amazônia. 

A) vontade deliberada dos passageiros das 
embarcações de viciar os ribeirinhos. 

B) ideia ultrapassada do caboclo ribeirinho visto 
como pescador e cultivador de quintais/roçados. 

 

05. A expressão conectiva destacada em 
“...populações atingidas  por catástrofes climáticas, 
tais como a seca, as inundações, os terremotos, os 
furacões e outras.” (linhas 54-57 – texto 4) 
apresenta  valor semântico de 

A) prioridade. 

B) exemplificação. 

C) finalidade. 

D) causalidade. 

 

06. Os verbos destacados em “Dê serviço a nosso 

povo, encha os rio de barrage / Dê cumida a preço 
bom, não esqueça a açudage.” (linhas 6-9 – texto 
2), referem-se ao interlocutor tratando-o por você. 
Caso a forma de tratamento fosse “tu”, as formas 
verbais destacadas ficariam, respectivamente: 

A) dá — encha — dá — esqueças 

B) dê — enche — dê — esqueces 

C) dê — encha — dê — esquece 

D) dá — enche — dá — esqueças 

 

 

 

 

 

07. Corresponde à correta classificação do tipo de 

sujeito e predicado da oração “Não devemos dar um 
significado pejorativo à ‘esmola’”... (linhas 45-46 – 
Texto 4), a seguinte opção: 

A) sujeito desinencial e predicado nominal. 

B) sujeito simples e predicado verbal. 

C) sujeito desinencial e predicado verbal. 

D) sujeito simples e predicado verbo-nominal. 

 

08. Assinale a opção em que a substituição do 
pronome relativo “que” pela forma sugerida não 
compromete a gramaticalidade da frase. 

A) “ ... uma esmola a um homem que é são...” 
(linhas 3-4 – texto 2) — cujo 

B) “Atividade que é reflexo da falta de 
oportunidade...” (linhas 27-28 – texto 3) — a 
qual 

C) “Na passagem de embarcações, que 
transportam pessoas na Bacia Amazônica...” 

(linhas 30-32 – texto 3) — os quais 

D) “Não devemos dar um significado pejorativo à 
‘esmola’ que é dada hoje...” (linhas 45-46 – 
texto 4) — da qual 

 

09. A opção em que há uma palavra intrusa 

exatamente por apresentar uma motivação (regra) 
para a acentuação diferente das demais é: 

A) têm — dê — vê. 

B) auxílio — Amazônia — tragédia. 

C) gastá — inté — fizé. 

D) porém — amém — aquém. 

 

10. Assinale a opção em que a conjunção 
destacada nos versos retirados do texto 2 e a relação 
de sentido estabelecida estão corretamente 
identificadas. 

A) Mas, doutô, uma esmola a um homem que é 

são (linhas 3-4) — tempo 

B) Ou mata de vergonha ou vicia o cidadão. (linha 
5) — consequência 

C) Se o doutô fizé assim salva o povo do sertão 
(linha 14) — condição 

D) Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra 
nação! (linhas 15-16) — oposição 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11. Atente ao seguinte excerto: “...resultam numa 
maior estabilidade do arcabouço constitucional, bem 
como numa flexibilidade que permite adaptar a 
Constituição a situações novas e imprevistas do 
desenvolvimento institucional de um povo, a suas 

variações mais sentidas de ordem política, econômica 
e financeira, a necessidades, sobretudo, de 
improvisar soluções que poderiam, contudo, esbarrar 
na rigidez dos obstáculos constitucionais”. 

 (Paulo Bonavides, Curso de Direito Constitucional) 

O trecho acima remete à espécie de constituição  
denominada de  

A) constituição concisa. 

B) constituição analítica. 

C) constituição formal. 

D) constituição material. 

 

12. É exemplo de direito fundamental individual de 

primeira dimensão arrolado no texto constitucional o 
direito à 

A) saúde. 

B) educação. 

C) herança. 

D) moradia. 

 

13. Quanto à temática do Controle de 
Constitucionalidade no ordenamento jurídico pátrio, 
destacadamente, em relação às normas preconizadas 
na Lei Federal nº 9.868/99, é correto afirmar que 

A) o Ministro da Justiça tem legitimidade para 
propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

B) decorrido o prazo das informações da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade, serão ouvidos, 
sucessivamente, o Advogado-Geral da União e o 

Procurador-Geral da República, que deverão 
manifestar-se, cada qual, no prazo de quinze 
dias. 

C) cabe apelação da decisão do relator que 
indeferir, liminarmente, a petição inicial da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade inepta, não 

fundamentada ou manifestamente 

improcedente. 

D) o relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
pedirá informações aos órgãos ou às autoridades 
das quais emanou a lei ou o ato normativo 
impugnado, as quais serão prestadas no prazo 
de vinte dias contado do recebimento do pedido. 

 

 

14. Assinale a opção que completa, correta e 

respectivamente, as lacunas do seguinte enunciado: 

        “A Constituição poderá ser emendada mediante 
proposta _________________________________¹, 
manifestando-se, cada uma delas, pela 
_________________________² de seus membros.” 

A) de mais da metade das Assembleias Legislativas 

das unidades da Federação¹; maioria relativa² 

B) de metade das Assembleias Legislativas das 
unidades da Federação¹; maioria absoluta² 

C) de metade das Assembleias Legislativas das 
unidades da Federação¹; maioria relativa² 

D) de mais da metade das Assembleias Legislativas 

das unidades da Federação¹; maioria absoluta² 

 

15. Quanto ao processo legislativo regulamentado 
na Constituição Federal, é permitida, diante de 
matérias não disciplinadas em projeto de lei 
aprovado pelo Congresso Nacional e pendentes de 

sanção ou veto do Presidente da República, a edição 
de medidas provisórias sobre temática 

A) relativa a direito penal, processual penal e 
processual civil. 

B) reservada à lei complementar. 

C) que vise à detenção ou sequestro de bens, de 
poupança popular ou qualquer outro ativo 

financeiro. 

D) relativa a direito civil, ambiental e urbanístico. 

 

16. Compete ao Superior Tribunal de Justiça 

A) processar e julgar, originariamente, a extradição 

solicitada por Estado estrangeiro. 

B) julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o 

mandado de segurança, o habeas data e o 

mandado de injunção decididos em única 

instância pelos Tribunais Superiores, se 
denegatória a decisão. 

C) processar e julgar, originariamente, os conflitos 
de atribuições entre autoridades administrativas 
e judiciárias da União, ou entre autoridades 
judiciárias de um Estado e administrativas de 
outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e 

da União. 

D) julgar, em recurso ordinário, o crime político. 
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17. Assinale a opção que completa, correta e 

respectivamente, as lacunas do seguinte enunciado:  

         “As ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede _______________¹ e constituem 
um sistema único, com ________________².” 

A) centralizada e hierarquizada¹;  direção única em 
cada esfera de governo² 

B) regionalizada e hierarquizada¹;  direção única 
em cada esfera de governo² 

C) centralizada e sem hierarquia¹;  direção única 
pelo governo federal² 

D) regionalizada e sem hierarquia¹;  direção única 
pelo governo federal² 

 

18. A lei orçamentária anual compreenderá 

A) o orçamento da seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da 
administração direta ou indireta, bem como os 
fundos e fundações instituídos e mantidos pelo 

Poder Público. 

B) de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e 
metas da administração pública federal para as 
despesas de capital e outras delas decorrentes e 
para as relativas aos programas de duração 
continuada. 

C) as metas e prioridades da administração pública 

federal, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subsequente, orientará a 
elaboração da lei orçamentária anual, disporá 
sobre as alterações na legislação tributária e 

estabelecerá a política de aplicação das agências 
financeiras oficiais de fomento. 

D) o orçamento de investimento das empresas em 
que a União, direta ou indiretamente, detenha 
qualquer parcela do capital social com direito a 
voto. 

 

19. Assinale a opção que apresenta princípio da 

ordem econômica arrolado no texto constitucional. 

A) Intervenção estatal nos mecanismos de 
concorrência. 

B) Propriedade privada. 

C) Defesa do meio ambiente, inclusive mediante 

tratamento igualitário independente do impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus 

processos de elaboração e prestação. 

D) Tratamento favorecido para as empresas de 
pequeno porte constituídas sob as leis 
brasileiras, ainda que não tenham sua sede e 
administração no País. 

20. Quanto à assistência social, englobada pela 

Seguridade Social, assinale a afirmação verdadeira. 

A) A assistência social será prestada a quem dela 
necessitar, dependente de contribuição à 
seguridade social. 

B) As ações governamentais na área da assistência 
social serão organizadas com base na 

descentralização político-administrativa, cabendo 
a coordenação e as normas gerais à esfera 
estadual e a coordenação e a execução dos 
respectivos programas às esferas federal e 
municipal, bem como a entidades beneficentes e 
de assistência social. 

C) É facultado aos Estados e ao Distrito Federal 
vincular a programa de apoio à inclusão e 
promoção social até cinco por cento de sua 

receita tributária líquida. 

D) A assistência social tem como um de seus 
objetivos a garantia de um salário mínimo de 
benefício mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso que comprovem não 
possuir meios de prover à própria manutenção 
ou de tê-la provida por sua família. 

 

21. Atente ao seguinte excerto: “...representa o 
conjunto de atividades que costumam ser 

consideradas próprias da função administrativa. O 
conceito adota como referência a atividade (o que é 
realizado), não obrigatoriamente quem a exerce”.  

(Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, Direito Administrativo 

Descomplicado.) 

O trecho acima remete ao conceito de Administração 
Pública denominado conceito 

A) material. 

B) formal. 

C) orgânico. 

D) subjetivo. 

 

22. Quanto à temática do provimento e da 

vacância dos cargos públicos, assinale a afirmação 
correta. 

A) A exoneração de cargo em comissão e a 
dispensa de função de confiança dar-se-ão 
somente a juízo da autoridade competente. 

B) Reintegração é o retorno do servidor estável ao 
cargo anteriormente ocupado. 

C) Só haverá posse nos casos de provimento de 
cargo por nomeação. 

D) A promoção interrompe o tempo de exercício, 
que é contado no novo posicionamento na 
carreira a partir da data de publicação do ato 
que promover o servidor. 
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23. Assinale a opção que arrola somente exemplos 

de pessoas jurídicas de direito privado, integrantes 
da Administração Indireta, instituídas pelo Poder 
Público, mediante autorização legal, sob a forma de 
sociedade anônima e com capitais públicos e 
privados, para a exploração de atividades de 
natureza econômica ou execução de serviços 

públicos. 

A) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e 
Banco do Brasil. 

B) Petróleo Brasileiro S/A e Eletrobrás. 

C) Petróleo Brasileiro S/A e Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. 

D) Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 

 

24. Assinale a opção que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas do seguinte enunciado: 

          “_______________1 é ______________2 de 
que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 

quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos 
usuários contraprestação pecuniária do parceiro 
público ao parceiro privado”.  

A) Concessão patrocinada¹; a concessão de 

serviços públicos ou de obras públicas² 

B) Concessão administrativa¹; o contrato de 
prestação de serviços de que a Administração 
Pública seja a usuária direta ou indireta² 

C) Concessão patrocinada¹; o contrato de 
prestação de serviços de que a Administração 
Pública seja a usuária direta ou indireta² 

D) Concessão administrativa¹; a concessão de 
serviços públicos ou de obras públicas² 

 

25. No que diz respeito às férias do servidor 
público, conforme as normas previstas na Lei Federal 
nº 8.112/90, é correto afirmar que 

A) poderão ser parceladas em até duas etapas, 
desde que assim requeridas pelo servidor, e no 
interesse da administração pública. 

B) o servidor exonerado do cargo efetivo, ou em 

comissão, perceberá indenização relativa ao 
período das férias a que tiver direito e ao 
incompleto, na proporção de um doze avos por 
mês de efetivo exercício, ou fração superior a 

quinze dias. 

C) o pagamento da remuneração das férias será 

efetuado até 5 (cinco) dias antes do início do 
respectivo período. 

D) o servidor que opera direta e permanentemente 
com Raios X ou substâncias radioativas gozará 
20 (vinte) dias consecutivos de férias, por 
semestre de atividade profissional, proibida em 
qualquer hipótese a acumulação. 

26. Atente ao seguinte enunciado: “Quando a 

Administração Pública intervém na propriedade 
privada, proibindo ao proprietário plantar ou 
construir em seu imóvel, por vezes, o poder público 
acaba por desapropriar o bem do administrado sem 
formalmente assim fazer, evitando o pagamento da 
indenização devida ao administrado”. 

O enunciado acima remete à espécie de 
desapropriação conhecida como desapropriação 

A) por interesse social. 

B) indireta. 

C) por necessidade pública. 

D) por utilidade pública. 

 

27. Assinale a opção que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas do seguinte enunciado: 

          “ _______________1 é a modalidade de 
licitação entre interessados devidamente cadastrados 
ou que atenderem a todas as condições exigidas para 

cadastramento até o __________________2, 
observada a necessária qualificação”. 

A) Concorrência¹; terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas² 

B) Concorrência¹; terceiro dia anterior à data da 
abertura das propostas² 

C) Tomada de preços¹; terceiro dia anterior à data 

da abertura das propostas² 

D) Tomada de preços¹; terceiro dia anterior à data 
do recebimento das propostas² 

 

28. No que concerne a contratos administrativos, 

assinale a assertiva verdadeira. 

A) A declaração de nulidade do contrato 
administrativo opera retroativamente impedindo 
os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, 
deveria produzir, além de desconstituir os já 
produzidos. 

B) Os contratos administrativos de que trata a Lei 
Federal nº 8.666/93 regulam-se pelas suas 

cláusulas e pelos preceitos de direito público, 
não se lhes aplicando os princípios da teoria 
geral dos contratos e as disposições de direito 

privado. 

C) As cláusulas econômico-financeiras e monetárias 
dos contratos administrativos poderão ser 
alteradas sem prévia concordância do 
contratado. 

D) É prescindível que a minuta do futuro contrato 
integre o edital ou ato convocatório da licitação. 
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29. Quanto ao Processo Administrativo Disciplinar 

previsto na Lei Federal nº 8.112/90, é correto afirmar 

que 

A) como medida cautelar e a fim de que o servidor 

não venha a influir na apuração da 
irregularidade, a autoridade instauradora do 
processo disciplinar poderá determinar o seu 
afastamento do exercício do cargo, pelo prazo 
de até 90 (noventa) dias, sem prejuízo da 
remuneração. 

B) o prazo para a conclusão do processo disciplinar 

não excederá 60 (sessenta) dias, contados da 
data de publicação do ato que constituir a 
comissão, admitida a sua prorrogação por igual 
prazo, quando as circunstâncias o exigirem. 

C) os autos da sindicância não integrarão o 

processo disciplinar, tendo em vista o objetivo 

diverso das peças. 

D) à autoridade que tiver ciência de irregularidade 
no serviço público é facultado promover a sua 
apuração imediata, mediante sindicância ou 
processo administrativo disciplinar, assegurada 
ao acusado ampla defesa. 

 

30. Os bens pertencentes às pessoas jurídicas de 
direito público a que se tenha dado estrutura de 
direito privado são considerados bens 

A) de uso comum do povo. 

B) de uso especial. 

C) dominicais. 

D) de uso excepcional. 

 

31. Atente ao seguinte dispositivo legal: “A lei 
posterior revoga a anterior quando expressamente o 
declare, quando seja com ela incompatível ou quando 
regule inteiramente a matéria de que tratava a lei 

anterior”.  

(§1º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro) 

O dispositivo em destaque remete ao critério de 
solução de antinomias jurídicas denominado 

A) critério cronológico. 

B) critério da especialidade. 

C) critério ontológico. 

D) critério hierárquico. 

 

32. Assinale a opção que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas do seguinte dispositivo 
legal: 

 

       “A incapacidade ________________1 de uma 

das partes não pode ser invocada pela outra em 
benefício próprio, nem aproveita aos cointeressados 
capazes, salvo se, neste caso, for ____________ 2 o 
objeto do direito ou da obrigação comum”.  

A) absoluta¹; indivisível² 

B) relativa¹; divisível² 

C) absoluta¹; divisível2 

D) relativa¹; indivisível²  

 

33. Assinale a opção que completa corretamente a 
lacuna do dispositivo legal a seguir:  

          “____________________ , uma das partes se 

obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou 

não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante 
certa retribuição”. 

A) No comodato 

B) No mútuo 

C) Na locação de coisas 

D) Na prestação de serviço 

 

34. Atente ao seguinte dispositivo legal: “Pode o 
devedor ou outrem por ele, com a entrega do imóvel 
ao credor, ceder-lhe o direito de perceber, em 
compensação da dívida, os frutos e rendimentos”. O 
instituto a que se refere esse dispositivo legal é o (a) 

A) penhor. 

B) anticrese. 

C) hipoteca. 

D) penhora. 

 

35. Quanto à temática dos títulos de crédito no 

Código Civil Brasileiro, assinale a proposição 
verdadeira. 

A) Considera-se lugar de emissão e de pagamento, 
quando não indicado no título, o domicílio do 
emitente. 

B) A omissão de qualquer requisito legal, que tire 

ao escrito a sua validade como título de crédito, 
implica a invalidade do negócio jurídico que lhe 
deu origem. 

C) O título de crédito, documento necessário ao 
exercício do direito literal e dependente nele 
contido, somente produz efeito quando preencha 
os requisitos da lei. 

D) É inválido o título de crédito que não contenha 
indicação de vencimento. 
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36. Assinale a assertiva que está de acordo com o 

Código Civil Brasileiro no que concerne à mora no 
cumprimento das obrigações.  

A) O devedor em mora responde pela 
impossibilidade da prestação, embora essa 
impossibilidade resulte de caso fortuito ou de 
força maior, se estes ocorrerem durante o 

atraso; não se aplicando a possibilidade de 
isenção de culpa. 

B) A mora do credor subtrai o devedor, ainda que 
haja este com dolo, à responsabilidade pela 
conservação da coisa, obriga o credor a ressarcir 
as despesas empregadas em conservá-la, e 

sujeita-o a recebê-la pela estimação mais 
favorável ao devedor, se o seu valor oscilar 
entre o dia estabelecido para o pagamento e o 
da sua efetivação. 

C) Nas obrigações provenientes de ato ilícito, 
considera-se o devedor em mora, desde a 
liquidação do dano. 

D) Purga-se a mora por parte do credor, 
oferecendo-se este a receber o pagamento e 
sujeitando-se aos efeitos da mora até a mesma 
data. 

 

37. Segundo o Código Civil Brasileiro, aquele que 

A) não sendo proprietário de imóvel rural ou 
urbano, possua como sua, por dois anos 
ininterruptos, sem oposição, área de terra em 
zona rural não superior a cinquenta hectares, 
tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua 

família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a 

propriedade. 

B) possuir, como sua, área urbana de até duzentos 
e cinquenta metros quadrados, por cinco anos 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a 
para sua moradia ou de sua família,        
adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

C) por dez anos, sem interrupção, nem oposição, 
possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a 
propriedade, independentemente de título e 
boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o 
declare por sentença, a qual servirá de título 
para o registro no Cartório de Registro de 
Imóveis. 

D) exercer, por 5 (cinco) anos ininterruptamente e 

sem oposição, posse direta, com exclusividade, 
sobre imóvel urbano de até 250 m² (duzentos e 
cinquenta metros quadrados) cuja propriedade 
divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que 
abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia 

ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio 
integral, desde que não seja proprietário de 
outro imóvel urbano ou rural. 

38. Considerando os impedimentos ao matrimônio 

elencados no Código Civil Brasileiro, NÃO pode(m) 
casar: 

A) o adotante com quem foi cônjuge do adotado e 
o adotado com quem o foi do adotante. 

B) o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge 
falecido, enquanto não fizer inventário dos bens 

do casal e der partilha aos herdeiros. 

C) o tutor ou o curador e os seus descendentes, 
ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, 
com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto 
não cessar a tutela ou curatela, e não estiverem 
saldadas as respectivas contas. 

D) o divorciado, enquanto não houver sido 
homologada ou decidida a partilha dos bens do 
casal. 

 

39. Atente ao seguinte excerto: “Não há mais 
provas de valor previamente hierarquizado no direito 

processual moderno, a não ser naqueles atos solenes 
em que a forma é de sua própria substância.”  

(Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual 
Civil) 

O trecho em destaque remete ao princípio processual  
civilista denominado 

A) princípio da instrumentalidade das formas. 

B) princípio da ampla defesa. 

C) princípio da verdade real. 

D) princípio do contraditório. 

 

40. A cooperação jurídica internacional será regida 
por tratado de que o Brasil faz parte e observará 

A) a existência de autoridade central para recepção 

e transmissão dos pedidos de cooperação. 

B) a igualdade de tratamento entre nacionais e 
estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em 
relação ao acesso à justiça e à tramitação dos 
processos, assegurando-se assistência judiciária 
somente aos necessitados nacionais. 

C) a publicidade processual, exceto nas hipóteses 

de sigilo previstas na legislação brasileira. 

D) a obrigatoriedade na transmissão de 

informações a autoridades estrangeiras. 
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41. Quanto às despesas processuais, honorários 

advocatícios e multas aplicadas no curso do 
processo, é correto afirmar que 

A) incumbe ao réu adiantar as despesas relativas a 
ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou 
a requerimento do Ministério Público, quando 
sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem 

jurídica. 

B) não são devidos honorários advocatícios na 
reconvenção e no cumprimento de sentença. 

C) se cada litigante for, em parte, vencedor e 
vencido, ainda que um deles venha a sucumbir 
em parte mínima do pedido, serão 

proporcionalmente distribuídas entre eles as 
despesas. 

D) se o réu reconhecer a procedência do pedido e, 

simultaneamente, cumprir integralmente a 
prestação reconhecida, os honorários serão 
reduzidos pela metade. 

 

42. Assinale a opção que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas do seguinte dispositivo 
legal:  

        “_________________¹ à autoridade judiciária 
brasileira o processamento e o julgamento da ação 
quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo 

estrangeiro em contrato internacional, 
_________________²”. 

A) Não compete¹; arguida pelo réu na exceção 
própria² 

B) Não compete¹; arguida pelo réu na contestação² 

C) Compete¹; ainda que arguida pelo réu² 

D) Compete¹; vedada a arguição pelo réu² 

 

43. Considerando os mecanismos de defesa do 
réu, é correto afirmar que 

A) a reconvenção não pode ser proposta contra o 
terceiro. 

B) a revelia não produz o efeito de presumirem-se 
verdadeiras as alegações de fato formuladas 
pelo autor o litígio versar sobre direitos 
disponíveis. 

C) a ausência de alegação da existência de 

convenção de arbitragem implica aceitação da 
jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. 

D) os prazos contra o revel que não tenha patrono 
nos autos fluirão da data de realização do ato, 
independentemente da data de publicação. 

44. No que concerne à improcedência liminar do 

pedido, assinale a assertiva verdadeira.  

A) Nas causas que dispensem a fase instrutória, o 
juiz, independentemente da citação do réu, 
julgará liminarmente improcedente o pedido que 
contrariar enunciado de súmula do Supremo 
Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça 

ou Tribunal Superior do Trabalho. 

B) O juiz não poderá julgar liminarmente 
improcedente o pedido nos casos de ocorrência 
de decadência ou de prescrição. 

C) Nas causas que dispensem a fase instrutória, o 
juiz, independentemente da citação do réu, 

julgará liminarmente improcedente o pedido que 
contrariar acórdão proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de 

Justiça em julgamento de recurso extraordinário 
e especial, respectivamente. 

D) Interposta apelação do julgamento de 
improcedência liminar do pedido, se houver 

retratação do juiz, este determinará o 
prosseguimento do processo, com a citação do 
réu, e, se não houver retratação, determinará a 
citação do réu para apresentar contrarrazões, no 
prazo de 15 (quinze) dias. 

 

45. Assinale a opção que completa corretamente 
as lacunas do seguinte dispositivo legal:  

         “O procedimento da carta _______________1 
perante o Superior Tribunal de Justiça é de jurisdição 
_______________2 e deve assegurar às partes as 
garantias do devido processo legal”. 

A) rogatória¹; voluntária² 

B) rogatória¹; contenciosa² 

C) precatória¹; contenciosa²  

D) precatória¹; voluntária² 

 

46. No que diz respeito à produção antecipada da 
prova, assinale a afirmação verdadeira. 

A) A produção antecipada da prova é da 
competência do juízo do foro onde esta deva ser 
produzida ou do foro de domicílio do réu. 

B) A produção antecipada da prova previne a 
competência do juízo para a ação que venha a 
ser proposta. 

C) O juízo estadual não tem competência para 
produção antecipada de prova requerida em face 

da União, de entidade autárquica ou de empresa 
pública federal ainda que, na localidade, não 
exista vara federal. 

D) Em qualquer caso, o juiz determinará, de ofício 
ou a requerimento da parte, a citação de 
interessados na produção da prova ou no fato a 
ser provado. 
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47. Considerando o cumprimento de sentença, 

pode-se afirmar corretamente que 

A) o cumprimento da sentença que reconhece o 
dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, 
far-se-á de ofício. 

B) o cumprimento da sentença poderá ser 
promovido em face do fiador, do coobrigado ou 

do corresponsável, ainda que não tenha 
participado da fase de conhecimento. 

C) a autocomposição judicial pode envolver sujeito 
estranho ao processo e versar sobre relação 
jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. 

D) a decisão judicial transitada em julgado poderá 

ser levada a protesto, nos termos da lei, ainda 
que pendente o prazo para pagamento 
voluntário. 

 

48. No que concerne à indenização por 
responsabilidade civil, é correto afirmar que 

A) se da ofensa resultar defeito pelo qual o 
ofendido não possa exercer o seu ofício ou 
profissão, ou se lhe diminua a capacidade de 
trabalho, a indenização, além das despesas do 
tratamento e lucros cessantes até ao fim da 
convalescença, incluirá pensão correspondente à 
importância do trabalho para que se inabilitou, 

ou da depreciação que ele sofreu. 

B) se o ofendido não puder provar prejuízo 
material, não cabe ao juiz fixar o valor da 
indenização. 

C) havendo usurpação ou esbulho do alheio, além 
da restituição da coisa, a indenização consistirá 

em pagar o valor das suas deteriorações e o 
devido a título de lucros cessantes; faltando a 
coisa, resta prejudicada a obrigação de 
indenizar. 

D) no caso de homicídio, a indenização consiste, 
somente, no pagamento das despesas com o 
tratamento da vítima, seu funeral e o luto da 

família, e na prestação de alimentos às pessoas 
a quem o morto os devia, levando-se em conta 
a duração provável da vida da vítima. 

 

 

 

 

 

 

49. Assinale a opção que completa, correta e 

respectivamente, as lacunas do seguinte dispositivo 
legal: 

          “O possuidor direto ou indireto que tenha 
justo receio de ser molestado na _______________¹ 
poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou 
esbulho iminente, mediante ________________² em 

que se comine ao réu determinada pena pecuniária 
caso transgrida o preceito”.  

A) posse¹; ação de manutenção de posse² 

B) posse¹; mandado proibitório² 

C) propriedade¹;  ação de manutenção de posse²  

D) propriedade¹; mandado proibitório² 

 

50. Assinale a proposição verdadeira em relação às 
tutelas de urgência. 

A) A tutela de urgência de natureza antecipada será 
concedida ainda quando houver perigo de 
irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

B) Para a concessão da tutela de urgência, o juiz 
pode, conforme o caso, exigir caução real ou 
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 
outra parte possa vir a sofrer, não podendo a 
caução ser dispensada. 

C) Caso entenda que não há elementos para a 
concessão de tutela antecipada, o órgão 

jurisdicional determinará a emenda da petição 
inicial em até 10 (dez) dias, sob pena de ser 
indeferida e de o processo ser extinto sem 
resolução de mérito. 

D) A tutela da evidência será concedida, 
independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do 
processo, quando se tratar de pedido 
reipersecutório fundado em prova documental 
adequada do contrato de depósito, caso em que 
será decretada a ordem de entrega do objeto 
custodiado, sob cominação de multa.  

 

 

 

 

 


