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• Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões. 

• O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. 
O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato. 

• Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros. 

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. 
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 

BOA PROVA! 



c LÍNGUA PORl\JGUESA ) 

Texto para responder às questões de 01 a 15. 

Os papéis da mulher 

Sou mulher, sou Marta e só posso escrever. 
Afinal, talvez seja oportuna a tua ausência. Porque 
eu, de outro modo, nunca te poderia alcançar. Deixei 
de ter posse da minha própria voz. Se viesses agora, 
Marcelo, eu ficaria sem fala. A minha voz emigrou 
para um corpo que já foi meu. E quando me escuto 
nem eu mesma me reconheço. Em assuntos de amor 
só posso escrever. Não é de agora, sempre foi assim, 
mesmo quando estavas presente. 

E escrevo como as aves redigem o seu voo: 
sem papel, sem caligrafia , apenas com luz e 
saudade. Palavras que, sendo minhas, não moraram 
nunca em mim. Escrevo sem ter nada que dizer. 
Porque não sei o que te dizer do que fomos. E nada 
tenho para te dizer do que seremos. Porque sou 
como os habitantes de Jerusalém. Não tenho 
saudade, não tenho memória: meu ventre nunca 
Qerou vida, meu sangue não se abriu em outro corpo. 
E assim que envelheço: evaporada em mim, véu 
esquecido num banco de igreja. 

Só te amei a ti , Marcelo. Essa fidelidade levou
me ao mais penoso dos exílios: esse amor afastou
me da possibilidade de amar. Agora, entre todos os 
nomes, só me resta o teu nome. Só a ele posso pedir 
o que antes te pedia a ti: que me faça nascer. Porque 
eu preciso tanto de nascer! De nascer outra, longe de 
mim, longe do meu tempo. Estou exausta, Marcelo. 
Exausta, mas não vazia. Para se estar vazia é preciso 
ter dentro. E eu perdi a minha interioridade. 

Por que não escreveste nunca? Não é de te ler 
que mais tenho saudade. É o som da faca rasgando o 
envelope que trazia a tua carta. E sentir, de novo, uma 
carícia na alma, como se algures estivessem 
golpeando um cordão umbilical. Engano meu: não há 
faca, não há carta. Não há parto de nada, nem de 
ninguém. 

t'? I. 

Vês como fico pequena quando escrevo para 

É por isso que eu nunca poderia ser poeta. O 
poeta se engrandece perante a ausência, como se a 
ausência fosse o seu altar, e ele ficasse maior que a 
palavra. No meu caso, não, a ausência me deixa 
submersa, sem acesso a mim. 

Este é o meu conflito: quando estás, não existo, 
ignorada. Quando não estás, me desconheço, 
ignorante. Eu só sou na tua presença. E só me tenho 
na tua ausência. Agora, eu sei. Sou apenas um nome. 
Um nome que não se acende senão em tua boca. 

[ ... ] 
Mia Couto. Antes de nascer o mundo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2009. P.131-132. 

(Questão 01 ),_ ____________ _ 

Sobre o texto pode-se afirmar que: 

I. Marta afirma que há, entre ela e os habitantes de 
Jerusalém algo em comum: são livres como aves 
emseuvoo. 

11 . A ausência de Marcelo parece interromper o 
"existir" natural de Marta. Dessa forma, sua vida 
passa a ser guiada pela escrita. 

11 1. Marta demonstra conhecer os poetas de tal forma 
que se identifica plenamente com eles. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) I. 

B) 11 1. 

C) 11 . 

O) ll ell l. 

E) I e 11. 

(Questão 02 ),_ ____________ _ 

Qual das afirmações a seguir traduz a ideia do trecho 
destacado em "Não é de agora, sempre foi assim, 
MESMO QUANDO ESTAVAS PRESENTE"? 

A) Marta não consegue viver longe de Marcelo, mas 
a memória a fortalece. 

B) Embora com Marcelo, Marta sempre se sentiu 
sozinha. 

C) Enquanto Marcelo esteve presente, Marta sentia
se plena. 

O) Apesar de distante, Marcelo está presente na 
memória de Marta e isso a preenche. 

E) Só Marcelo a faz nascer e sentir a possibilidade 
de amar, de nascer outra. 

-----------------------------~-----------------------------



C Questão 03 )~-o------------

Sobre os elementos destacados do fragmento 
"Porque eu, de outro modo, nunca te poderia 
alcançar.", leia as afirmativas. 

I. Houve uma inadequação na sintaxe de 
colocação do pronome TE. 

11. A expressão DE OUTRO MODO poderia ser 
substituída, sem perda de sentido contextual ou 
correção, por AO CONTRÁRIO. 

111. Os pronomes EU e TE são pessoais e, no 
contexto, são acompanhados por um 
substantivo. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) l el l. 

B) lell l. 

C) 11. 

O) I. 

E) 11 e 111. 

CQue&ão04)~-o-------------

"É por ISSO que eu nunca poderia ser poeta." 
O uso da forma destacada do demonstrativo, no 
contexto, se justifica em razão de: 

A) localizar um elemento textua l no espaço 
extralinguístico. 

B) fazer referência a um termo subsequente. 

C) retomar contexto textual , já apresentado. 

O) faz referência a ideias que serão introduzidas no 
texto. 

E) referir-se a termos que são externos ao texto. 

C Questão 05 )~-o------------

Do ponto de vista da norma culta , a única substituição 
de posição e/ou uso pronominal que poderia ser feita, 
sem alteração de valor semântico e linguístico, seria: 

A) "Um nome que não se acende senão em tua 
boca." 
Um nome que não acende-se senão em tua boca. 

B) "No meu caso, não, a ausência me deixa 
submersa, sem acesso a mim." 
No meu caso, não, a ausência deixa-me 
submersa, sem acesso a mim. 

C) "E quando me escuto nem eu mesma, me 
reconheço." 
E quando o escuto nem eu mesma, me 
reconheço. 

O) "Porque não sei o que te dizer do que fomos". 
Porque não sei o que dizer-te do que fomos. 

E) "Só te amei a ti , Marcelo." 
Só o amei a ti, Marcelo. 

C Questão 06 )~-o------------

No fragmento, "(1) Porque não sei o que te dizer do 
que fomos. (2) E nada tenho (3) para te dizer do que 
seremos.", as palavras numeradas atribuem , 
respectivamente , ideia de: 

A) causa, concessão e condição. 

B) explicação, adição e finalidade. 

C) causa, adversidade e finalidade. 

O) explicação, adversidade e concessão. 

E) conformidade, alternância e restrição. 

C Questão 07 )~-o------------

Em "Só te amei a ti, Marcelo." a palavra TI: 

A) aponta para um sintagma adjetivai , típico de um 
especificador. 

B) pretende especificar e pormenorizar o estado do 
amor. 

C) enfatiza a ideia contida no objeto, repetindo-a na 
sequência. 

O) completa o sentido de substantivo deverbal. 

E) representa o alvo para o qual tende um 
movimento nominal. 

--------------------------------~--------------------------------



C Questão 08 )~-o------------

" E sentir, de novo, uma carícia na alma, como se 
algures estivessem golpeando um cordão umbilical." 
A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos 
gramatical, sintático e semântico, analise as 
afirmativas a seguir. 

A) DE NOVO significa MAIS UMA VEZ. 

B) Predomina , no fragmento, a linguagem 
denotativa. 

C) ALGURES pode ser substitufdo, sem prejuízo do 
sentido, por EM TODA PARTE. 

D) SE atribui ideia de concessão ao contexto. 

E) GOLPEANDO, no contexto, constitui um 
gerundismo. 

CQue&ão09)~-o-------------

Sobre as formas verbais destacadas em "Se (1) 
VIESSES agora, Marcelo, eu (2) FICARIA sem fala.", 
é correto afirmar que a(s): 

A) forma (1) foi usada para indicar uma ação que 
ocorreu antes de outra ação passada. 

B) forma (1) se refere a um fato ocorrido no passado, 
e que não foi completamente terminado. 

C) as duas formas indicam ações que ocorrem no 
momento em que se fala . 

D) a forma (2) se refere a um fato que poderia ter 
acontecido posteriormente a uma situação 
passada. 

E) duas formas indicam um fato que acontecerá 
num momento posterior ao discurso. 

CQue&ão10)~-o-------------

A oração destacada em "A minha voz emigrou para 
um corpo QUE JÁ FOI MEU.", em relação à principal , 
exerce a função sintática de: 

A) objeto direto. 

B) complemento nominal. 

C) aposto. 

D) sujeito. 

E) adjunto adnominal. 

C Questão 11 )~-o------------

No contexto, o sentido das palavras destacadas em 
"No meu caso, não, a AUS~NCIA me deixa 
SUBMERSA, sem acesso a mim.", fazendo-se as 
alterações necessárias a seu uso na frase, equivale, 
correta e respectivamente, ao de: 

A) sumiço, vencida. 

B) alheação, emersa. 

C) existência, inundada. 

D) escassez, submissa. 

E) compleição, afogada. 

C Questão 12 )~-o-------------

0 elemento destacado em "Estou exausta, Marcelo. 
Exausta, MAS não vazia." pode ser adequadamente 
substituído, sem mudança de seu sentido original , 
por: 

A) todavia. 

B) salvo se. 

C) porquanto. 

D) portanto. 

E) desde que. 

C Questão 13 )~-o------------

Considere as seguintes afirmações sobre aspectos 
da construção do texto: 

I. Na frase ". É assim que envelheço: evaporada em 
mim, véu esquecido num banco de igreja.", 
EVAPORADA e ESQUECIDO concordam com 
ENVELHEÇO e VÉU, respectivamente. 

11. A preposição destacada em "sem papel , sem 
caligrafia, apenas COM luz e saudade." 
estabelece, no contexto, uma relação de 
consequência. 

111. O pronome destacado em "Só a ELE posso pedir 
o que antes te pedia a ti" é pessoal oblíquo. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) I e 11. 

B) 111. 

C) lelll. 

D) ll ell l. 

E) I. 

--------------------------------~--------------------------------



C Questão 14 )~-o------------

Em "E escrevo como AS AVES REDIGEM O SEU 
VOO: sem papel , sem caligrafia, apenas com luz e 
saudade.", o segmento destacado é exemplo de uma 
figura de linguagem, denominada: 

A) eufemismo. 

B) pleonasmo. 

C) prosopopeia. 

O) catacrese. 

E) metáfora. 

C Questão 15 ) 

A frase, a seguir, que exemplifica o emprego da 
vírgula por inserção de um segmento entre sujeito e 
verbo é: 

A) "Porque eu, de outro modo, nunca te poderia 
alcançar." 

B) "Afinal , talvez seja oportuna a tua ausência." 

C) "Não há parto de nada, nem de ninguém." 

O) "Quando não estás, me desconheço, ignorante." 

E) "Sóteameiati , Marcelo." 

(~--------~R~A~C~IO~C~ÍN~IO~Lo~·G~I~C~O ________ ~) 

C Questão 16 )~-o------------

As seguintes propos1çoes lógicas formam um 
conjunto de premissas de um argumento: 

Se João não é físico , então Carlos é matemático. 
Se Carlos é matemático, então José não é 
químico. 
José é químico. 

Pode-se afirmar que: 

A) Carlos é matemático. 

B) José não é químico. 

C) João é físico. 

O) Carlos é químico. 

E) João não é físico. 

C Questão 17 )~-o------------

Se as proposições lógicas simples P for verdadeira e 
Q e W for falsas, então pode-se afirmar que as 
proposições P~ Q, P fi (Q fi W) e (P v Q) fi (Q fi W), 
são, respectivamente: 

A) verdadeira , verdadeira e falsa. 

B) verdadeira , verdadeira e verdadeira. 

C) falsa , falsa e falsa. 

O) verdadeira , falsa e verdadeira. 

E) falsa , verdadeira e verdadeira. 

C Questão 18 )~-o------------

Determine o menor ângulo formado pelos ponteiros, 
que marcam a hora e os que marcam os minutos, de 
um relógio analógico quando ele marca exatamente 
14he30min: 

A) 115<> 

B) 11 Q<> 

C) 105° 

O) 100° 

E) 95<> 

C Questão 19 )~-o------------

Sabendo que 30 metalúrgicos fazem 3/7 de 
determinada operação em 15 dias, em uma jornada 
de 8 horas por dia , em quantos dias , 
aproximadamente, a operação estará terminada, 
considerando que foram integrados à equipe 
5 metalúrgicos, porém o regime de trabalho foi 
reduzido em 1 hora por dia? 

A) 5 

B) 10 

C) 20 

O) 25 

E) 15 

--------------------------------~--------------------------------



C Questão 20 )~-o------------

Observe a tabela que mostra as notas durante o ano 
letivo de um aluno na matéria de matemática com 
seus respectivos pesos: 

Dentre as opções, assinale a alternativa que 
apresenta o resultado mais próximo da média 
ponderada do aluno na matéria de matemática. 

A) 6,77 

B) 5,75 

C) 6,00 

D) 5,00 

E) 5,20 

(~------~N~O~Ç~Õ~E~S~D~E~IN~F~O~R~MA~-~~~CA~------~) 

CQue&ão21)~-o------------------------

Um usuário adquiriu um computador e deseja instalar 
um dispositivo que sirva tanto para entrada de dados 
como saída de dados. Um dispositivo que atende a 
esses requisitos é o( a): 

A) mouse óptico. 

B) teclado WiFi. 

C) leitor de código de barras. 

D) impressora multifuncional. 

E) monitor comum. 

C Questão 22 )~-o------------

No MS Windows 1 O introduziu-se um navegador no 
lugar do MS Internet Explorer, sendo que ele é uma 
nova caracterrstica desse sistema operacional. Esse 
novo navegador é o: 

A) Opera. 

B) Mosaico. 

C) Firefox. 

D) Safira. 

E) Edge. 

C Questão 23 )~-o------------

Um usuário do sistema operacional MS Windows 7 
digitou a tecla de atalho F3 em uma janela ativa. Isso 
significa que ele deseja: 

A) abrir o campo histórico de endereços da janela. 

B) abrir o campo de pesquisa na própria janela. 

C) mudar o foco do cursor nos frames da janela. 

D) ativar o Menu Arquivo. 

E) atualizar os itens exibidos. 

C Questão 24 )~-o------------

Um usuário está utilizando o pacote Google Does 
para editar um documento no formato .doc. Ele 
deseja inserir um link no texto utilizando teclas de 
atalho. Nesse caso, ele vai digitar as teclas de atalho 
CTRL+ 

A) ALT+F 

B) H 

C) ALT+K 

D) F 

E) K 

C Questão 25 ) 

Um usuário do MS Word 2013 em português precisa 
acrescentar um texto fantasma (como, por exemplo, 
a palavra Confidencial ou Urgente) atrás do conteúdo 
principal da página. O recurso que ele deve utilizar é 
o( a): 

A) SmartArt. 

B) Imagens On-line. 

C) Janela Instantânea. 

D) Marca D'água. 

E) Hiperlink. 

--------------------------------~--------------------------------



C Questão 26 )~-o------------

Quando se está preparando um documento em 
formato de mala direta (no caso, Envelope) no MS 
Word 2013 em português, para se incluir um bloco de 
endereço nessa mala direta deve-se teclar no ícone: 

A) 

B) 
~. 
4-·~ 

C) I ~ hl 
D) m 
E) ~~ 

CQue&ão27)~-o-------------

Um professor construiu uma planilha, com o MS 
Excel2013 em português, que possui a matrícula dos 
alunos, seus nomes e as suas médias do semestre. 
Ele fez uma fórmula , com uma única função, para 
obter a quantidade de alunos cuja média foi maior que 
8,5. A função que ele utilizou para esse caso foi a: 

A) VALOR 

B) CONT.VALORES 

C) CONT.NÚM 

D) MÁXIMO 

E) CONT.SE 

C Questão 28 )~-o------------

Em uma rede de computadores, o sistema 
hierárquico e distribuído de gerenciamento de nomes 
para computadores, serviços ou qualquer máquina 
conectada à Internet ou a uma rede privada, que faz a 
associação entre várias informações atribuídas a 
nomes de domínios e cada entidade participante, é 
conhecido pelo acrônimo: 

A) SLIP. 

B) DNS. 

C) ARP. 

D) BGP. 

E) PPPoA. 

C Questão 29 ) 

Na questão de segurança digital para recepção de 
mensagens em correios eletrônicos, quando se 
deseja definir regras que tratam dos e-mails não 
solicitados, que contém informações indevidas ou 
não requeridas (tais como correntes, boatos, 
propagandas e fraudes), deve-se: 

A) utilizar um filtro anti-spam no software de correio 
para direcionar essas mensagens para uma 
pasta especifica. 

B) criar uma página HTML associado ao software de 
correio com um script CSS para direcionar esse 
tipo de mensagem para a lixeira. 

C) configurar o sistema operacional para receber 
essas mensagens em uma pasta do sistema. 

D) habilitar um serviço do tipo Debian na máquina do 
usuário. 

E) configurar o protocolo SSH no navegador do 
usuário. 

C Questão 30 )~-o------------

Software livre é entendido como qualquer programa 
de computador que pode ser executado, copiado, 
modificado e red istribuído de forma gratuita por 
qualquer usuário. Um exemplo de software livre é o: 

A) banco de dados Oracle. 

B) ilustrador Adobe Photoshop. 

C) navegador MS Internet Explore r. 

D) sistema operacional MacOS. 

E) sistema operacional Linux. 

--------------------------------~--------------------------------
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CQue&ão31)~-------------

A partir dos movimentos sociais burgueses do século 
XIX, surgiu o Direito Administrativo na esfera 
internacional. Assinale a assertiva que corresponde 
ao marco administrativo, de acordo com a doutrina, 
que tornou o Direito Administrativo como ciência 
autônoma. 

A) Conselho Ultramarino de 1642. 

B) "Das staatsrecht des deutchen reichs" de 1876. 

C) Lei de 24 de maio de 1872. 

D) Lei n° 2.248, de 20.03.1865. 

E) Lei do 28 Pluviose de 1800 . 

C Questão 32 )~------------

No que tange ao conceito de direito administrativo, 
pode-se afirmar que a primeira teoria que surgiu 
acerca do assunto no decorrer da sua evolução 
histórica foi a: 

A) Teoria do Serviço Público, onde o direito 
administrativo seria sinônimo de serviço público. 

B) Teoria do Serviço Público, onde para o direito 
administrativo, o serviço postal é considerado 
serviço público. 

C) Teoria do Serviço Público, onde para o direito 
administrativo, o poder de polícia se integra a 
ele. 

D) Teoria do Serviço Público, onde o direito 
administrativo é detentor da liberdade individual. 

E) Teoria do Serviço Público, onde para o direito 
administrativo ninguém deixa de fazer alguma 
coisa, mesmo que não seja proibido por lei. 

C Questão 33 )~-------------

0 Direito Brasileiro é regrado por princípios 
constitucionais intrínsecos e extrínsecos no âmbito 
da administração pública. Na função de servidor 
público, aplica-se no exercício de suas funções o 
Princípio da : 

A) Continuidade, onde o Estado deve prestar 
serviços que atendam a coletividade social, sem 
que haja nenhuma limitação a esse poder, exceto 
o direito de greve dos servidores públicos. 

B) Publicidade, onde o agente deve dar publicidade 
somente aos atos de interesse comum, sendo 
assegurado resguardo se não for relevante ao 
cidadão. 

C) Impessoalidade, onde o agente público tem que 
realizar seus atos com finalidade ao interesse 
público. 

D) Eficiência, onde o agente deve agir de forma que 
o serviço público se torne rápido, com alto 
rendimento e perfeição, mesmo que não se leve 
em consideração o custo-benefício. 

E) Moralidade, onde o agente público deve seguir 
sempre a moral comum em busca do melhor ao 
interesse público mesmo que tenha que realizar 
ato estranho a lei. 

C Questão 34 )~------------

Caso ocorra atraso no pagamento dos salários dos 
funcionários públicos devido ao estabelecimento de 
uma crise econômica, poderá o mesmo: 

A) impetrar com um mandado de segurança 
determinando o pagamento dos salários dentro 
do prazo legal, podendo ocorrer indenizações e 
multas diárias em caso de descumprimento da 
decisão. 

B) utilizar a greve como instrumento de pressão 
social e só retornar as atividades quando os 
devidos salários sejam pagos. 

C) buscar em sede judicial o pagamento dos 
devidos atrasos sem parcelamentos dos 
vencimentos, visto que é dever do Estado pagar 
os salários em dia. 

D) impetrar diretamente com um agravo interno em 
busca dos pagamentos vencidos. 

E) paralisar totalmente os serviços , sem 
comunicação as autoridades competentes da 
greve e após o movimento, retornar as suas 
funções essenciais à sociedade. 

--------------------------------~--------------------------------



C Questão 35 )~-o------------

Umas das inovações do Novo Código de Processo 
Civil é o implemento do "amigo curiae", o famoso 
amigo do tribunal, que faz parte do processo de 
intervenção de terceiros. Sobre o tema, assinale a 
alternativa correta. 

A) A intervenção do "amigo curiae" altera a 
competência da interposição dos recursos, visto 
a importância da sua intervenção. 

B) Somente é admitido quando for requerido de 
ofício e não pode recorrer de decisão que julgar o 
incidente de resolução de demandas repetitivas. 

C) O "amigo curiae" não é admitido em 1° grau e é 
uma decisão irrecorrível. 

O) É admitido em 1 ° grau e poderá recorrer de 
decisão que julgar incidentes de resoluções de 
demandas repetitivas. 

E) Nele pode-se recorrer da sentença em qualquer 
grau de jurisdição. 

CQue&ão36)~-o-------------

O Novo Código de Processo Civil traz vanas 
inovações e avanços. Quanto à sentença, pode-se 
destacar: 

A) Nem todas as assinaturas dos juízes poderão ser 
feitas eletronicamente, visto que depende do 
grau de jurisdição onde está arrolado o processo. 

B) Publicada a sentença não poderá o juiz alterá-la, 
somente por meio de embargos de declaração. 

C) O pagamento voluntário é feito no prazo de 1 O 
dias e a multa para o pagamento involuntário é de 
15% do valor da causa. 

O) Deve o juiz esclarecer a decisão de forma clara 
na sentença, devendo clarificar os seus 
pronunciamentos, analisando o acervo 
probatório global e fundamentando suas 
decisões. 

E) O cumprimento da sentença agora cabe de ofício 
pelo juiz, não precisando mais a parte provocar o 
judiciário. 

C Questão 37 )~-o------------

Acerca da Produção Antecipada da Prova, de acordo 
com o Novo Código de Processo Civil, assinale a 
assertiva correta. 

A) O juízo do foro competente para a produção da 
prova é somente do juiz onde foi ajuizado a 
demanda. 

B) Na petição, o requerente apresentará somente 
as razões que justificam a produção antecipada, 
visto que caberá o juiz analisar se as alegações 
são suficientes para conceder o pedido. 

C) O juiz se pronunciará sobre a ocorrência ou 
inocorrência do fato, mas não se pronunciará 
sobre as respectivas consequências jurídicas. 

O) Um dos exemplos para que a produção 
antecipada da prova seja requerida é quando 
haja receio de que se venha tornar-se impossível 
ou muito difícil a verificação de certos fatos na 
pendência da ação, mas nela não ocorrerá a 
valoração da prova. 

E) No arrolamento dos bens haverá a realização de 
documentação, e caso necessário a prática de 
apreensão. 

C Questão 38 )~-o------------

Em janeiro de 2017, três policiais prenderam um 
suspeito em flagrante e o colocaram em custódia na 
delegacia, utilizando métodos de tortura para que o 
mesmo confessasse o crime praticado. Sobre os atos 
de tortura cometidos pelos policiais, é correto afirmar: 

A) Não se caracteriza como improbidade 
administrativa, visto que o fim do Estado é 
descobrir a verdade e proteger as leis. 

B) O ato se caracteriza como improbidade 
administrativa, visto que atenta contra os 
princípios da administração pública e como 
exemplo, pode-se citar a ofensa a dignidade da 
pessoa humana. 

C) O ato se caracteriza como crime contra a 
administração e não improbidade administrativa, 
visto que não foi o Estado responsável pelo ato. 

O) O ato praticado contra os policiais não se 
caracteriza como improbidade administrativa 
visto que a prisão foi em flagrante, tendo assim 
indícios de que o mesmo atentou contra o 
Estado. 

E) O ato só não se caracteriza como improbidade 
administrativa porque a tortura foi realizada em 
custódia na delegacia, sendo assim o Estado não 
tem responsabilidade pelos atos dos policiais. 

--------------------------------~--------------------------------



C Questão 39 )~-o------------

Na fase de cumprimento de sentença, o devedor 
detém de uma defesa chamada de impugnação para 
contestar o cumprimento definitivo que reconhece a 
obrigação de pagar quantia certa. Sobre o tema, 
pode-se afirmar: 

A) A apresentação da impugnação impede a prática 
dos atos executivos, menos em relação aos atos 
de penhora e expropriação e deverá o juiz não 
atribuir efeito suspensivo. 

B) A impugnação ocorrerá apenas nos casos em 
que ocorrer a inexequibilidade do título ou 
inexigibilidade da obrigação ou quando houver 
excesso de execução ou cumulação indevida de 
execuções, não precisando no segundo caso 
que seja declarado o valor que entende como 
correto. 

C) Na impugnação, o executado poderá alegar 
segundo o Novo Código Civil diversas 
alegações, mas precisará que garanta em juízo, 
penhora, depósito ou caução em todas elas. 

D) Na incompetência absoluta ou relativa do juízo de 
execução não poderá ocorrer impugnação do 
cumprimento de sentença visto que esse 
procedimento deveria ter ocorrido em outro 
momento processual. 

E) O prazo para a apresentação da impugnação é 
de 15 dias e independe de penhora, caução ou 
depósito. 

C Questão 40 )~-o------------

Determinada empresa que atua no setor 
agropecuário não está pagando os devidos tributos à 
Fazenda Pública no intuito de auferir mais lucro e 
implementar o capital para o crescimento da 
empresa, gerando mais desenvolvimento e 
empregos à região. Entretanto, o dono da empresa 
repensou sua atitude e, antes que fosse autuado pelo 
Fisco, confessou a prática de infração tributária 
arcando com os devidos tributos atrasados. Em 
relação às consequências judiciais referentes à 
prática do ato ilegal, assinale a alternativa correta. 

A) Ao confessar o não pagamento dos impostos 
devidos, não haverá nenhuma facilitação ao 
empresário, visto que o ato ilegal atenta contra o 
Estado. 

B) Ocorreu no caso a Denúncia Espontânea, que irá 
se caracterizar mesmo que após a confissão não 
venha a pagar os tributos atrasados. 

C) O ato praticado pelo empresário não irá gerar 
consequências jurídicas visto que foi pago os 
tributos atrasados de forma integral, sem 
parcelamento, estando assim isento de pagar 
com os devidos juros, pois sua atitude ocorreu 
antes do Fisco ter tomado providências. 

D) O empresário realizou um ato previsto no Código 
Nacional Tributário chamado de Denúncia 
Espontânea, entretanto o mesmo deveria ter 
arcado também com os juros dos pagamentos 
atrasados. Portanto, poderá a Fazenda Pública 
aplicar uma multa à empresa. 

E) Está claramente caracterizado a Denúncia 
Espontânea, podendo o empresário pagar os 
tributos e os seus devidos juros de forma 
parcelada, visto que sua atitude demonstra ao 
Estado arrependimento, além de facilitar o 
trabalho da Fazenda Pública. 

C Questão 41 )~-o-------------

0 princípio da insignificância também é aplicado no 
Direito Tributário, dependendo da análise do caso 
concreto. Assinale a assertiva que corresponde ao 
valor máximo considerado como insignificante. 

A) Valor igual ou inferiora R$ 20.000,00 reais. 

B) Valor igual ou inferior a R$1 0.000,00 reais. 

C) Valor igual ou inferior a R$ 5.000,00 reais. 

D) Valor inferiora R$10.000,00 reais. 

E) Valor inferior a R$ 5.000,00 reais. 

--------------------------------(@0--------------------------------



C Questão 42 )~-o------------

No direito tributário existe um tributo chamado 
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), 
previsto na Constituição Federal de 1988, de 
competência da União. Sobre o tema, assinale a 
alternativa que descreve o imposto de forma correta. 

A) Ao calcular o valor do ITR, leva-se em 
consideração o total da área tributável do imóvel, 
sem ter como haver exclusão de cálculo do valor 
fundiário, visto que é uma área de reserva legal 
destinada a exploração extrativa, vegetal , 
agrícola, pecuária ou agroindustrial. 

B) É um imposto rural sem obrigação propter rem, 
porém pode o imóvel pertencer a mais de dois 
proprietários. 

C) É um imposto que tem como característica o 
imóvel estar localizado em área rural, 
independentemente de que se localiza em área 
urbana com finalidade rural e com obrigação 
propter rem. 

D) É um imposto com finalidade extrafiscal, que tem 
como fato gerador a propriedade, o domínio útil 
ou a posse do imóvel por natureza, sendo o 
mesmo conceituado por exclusão, mesmo que 
localizados em áreas urbanas, mas que tenha 
sua finalidade comprovada como exploração 
extrativa , vegetal , agrícola , pecuária ou 
agroindustrial. 

E) É um imposto com finalidade extrafiscal, que tem 
como fato gerador a propriedade, o domínio útil 
ou a posse do imóvel por natureza, sendo o 
imóvel rural conceituado por exclusão, porém 
não se aceita que seja localizado em áreas 
urbanas mesmo com finalidade comprovada. 

C Questão 43 )~-o------------

Na Constituição Federal vigente estão assegurados 
os direitos e garantias fundamentais à sociedade 
brasileira. Atualmente, muito se fala no feminismo e 
entre diversos direitos da nossa Carta Magma 
encontra-se a busca da proteção da mulher, sempre 
tentando integrá-la na sociedade de forma mais justa 
e sem distinção. Acerca da licença-maternidade, 
pode-se afirmar que: 

A) não poderá haver no âmbito do serviço público a 
extensão do prazo da licença-maternidade e 
licença-adotante para 180 dias. 

B) o prazo de licença-maternidade é em regra de 
120 dias somente para as servidoras públicas. 

C) o prazo de licença-maternidade não causa 
prejuízo ao emprego e nem ao salário, sendo 
assegurado o mesmo prazo, a licença-adotante e 
a licença-maternidade. 

D) o prazo da licença-maternidade é de 120 dias e o 
da licença-adotante é de 90 dias ou 30 dias a 
depender do caso. 

E) outra grande conquista foi o implemento da 
Empresa Cidadã, concedendo a mulher uma 
licença-maternidade de 160 dias. 

C Questão 44 )~-o------------

A evolução constitucional brasileira foi um processo 
longo e gradativo até se chegar na Constituição 
Federal de 1988. Pode-se classificar a nossa atual 
constituição em: 

A) formal, escrita, dogmática, outorgada, analítica e 
ortodoxa. 

B) formal, escrita, dogmática, promulgada, analítica 
e eclética. 

C) formal, escrita, histórica, promulgada, analítica e 
eclética. 

D) formal, escrita, dogmática, promulgada, sintética 
e eclética. 

E) formal, escrita, histórica, promulgada, analítica e 
ortodoxa. 

--------------------------------CID--------------------------------



C Questão 45 )~-o-------------

0 novo Decreto 9.412/2018 atualizou os valores 
referentes às modalidades de licitação previstas na 
Lei n° 8.666/1993, trazendo a seguinte inovação: 

A) A modalidade tomada de preços para obras e 
serviços de engenharia passou para o valor 
acima de R$ 3.500.000,00 reais. 

B) A modalidade convite para obras e serviços de 
engenharia ficou no valor de R$150.000,00 reais 
e para compras e serviços que não sejam de 
engenharia, ficou no valor de R$ 80.000,00 reais. 

C) A modalidade concorrência para obras e serviços 
de engenharia passou para o valor de acima de 
R$ 1 milhão e 500 mil reais e para compras e 
serviços que não sejam de engenharia inferior a 
R$ 650.000,00 reais. 

O) A modalidade convite passou para R$ 
330.000,00 mil reais para obras e serviços de 
engenharia e para compras e serviços que não 
sejam de engenharia passou para o valor de R$ 
176.000,00 reais. 

E) A modalidade concorrência em relação a obras e 
serviços de engenharia, ficou no valor acima de 
R$ 1 milhão e 500 mil reais e compras e serviços 
que não sejam de engenharia, no valor acima de 
R$ 650.000,00 reais. 

CQue&ão46)~-o-------------

Na Constituição Federal, fala-se em filiação 
obrigatória em relação à previdência social. 
Entretanto, encontram-se segurados facultativos 
para que contribuintes que não exerçam atividade 
renumerada possam se inscrever. Assinale a 
assertiva referente ao princípio que implementou 
esta medida. 

A) Princípio da Universalidade. 

B) Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 

C) Princípio da Igualdade. 

O) Princípio da Isonomia. 

E) Princípio da Pessoalidade. 

C Questão 47 )~-o-------------

0 aposentado que continua a exercer seu trabalho e 
contribuindo ao mesmo tempo, caso venha a 
renunciar à primeira aposentadoria a fim de requerer 
uma nova mais vantajosa no mesmo regime 
previdenciário, considerando que passou mais tempo 
contribuindo, deverá ajuizar o pedido de Ação de 
Desaposentação, o qual: 

A) será revisado pela justiça, mas não ajulza por 
uma Ação de Desaposentação. 

B) não será aceito o pedido de ação de 
desaposentação em nenhuma hipótese, visto 
tese consolidada pelo STF. 

C) será o pedido revisado pelo INSS e irá o 
aposentado receber uma acumulação 
proporcional a sua aposentadoria. 

O) será aceito visto que passou mais tempo 
contribuindo, o que gera direito adquirido para 
uma aposentadoria mais vantajosa. 

E) não será aceito o pedido de desaposentação, 
exceto no salário-família e reabilitação 
profissional, sendo essa negação baseada no 
princípio da solidariedade. 

--------------------------------~--------------------------------



C Questão 48 )~-o------------

Pedra, diagnosticado com doença cromca ocular, 
teve como prescrição médica, medicamento que não 
estava incluído na lista autorizada pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde). No caso descrito, deverá proceder 
o juiz: 

A) Poderá o Estado arcar com o medicamento se 
houver comprovação de laudo médico da 
necessidade do mesmo, pois não há outro 
medicamento fornecido pelo SUS que irá garantir 
os mesmos efeitos; além do mais deve ser 
comprovado sua insuficiência financeira para a 
compra do mesmo e a existência de registro do 
medicamento na ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). 

B) O juiz nada poderá fazer, visto que o 
medicamento não está incluído na lista 
autorizada pelo SUS, deixando assim o Estado 
de arcar com as despesas. 

C) Poderá o Estado arcar com o medicamento 
apenas se houver comprovação de laudo médico 
da necessidade do mesmo para que o paciente 
fique curado, apesar do remédio não ser 
registrado na ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). 

D) Poderá o Estado arcar com o medicamento 
apenas se houver comprovação de insuficiência 
financeira para a compra de mesmo. 

E) A concessão deverá ser dada de qualquer forma 
e sem limitações, pois é dever do Estado garantir 
a saúde aos cidadãos. 

CQue&ão49)~-o-------------

Ao assinar um contrato administrativo com a 
administração pública, uma determinada empresa, 
no decorrer da execução do contrato, vê-se em uma 
posição de vulnerabilidade visto que ocorreram 
sucessivas situações imprevisíveis, vindo a sofrer 
uma grave crise econômica. Assinale a alternativa 
que apresenta a Teoria que torna possível a rescisão 
contratual ou uma revisão de valores no caso em 
questão. 

A) Teoria da Restituição do Balanço Econômico. 

B) Teoria da 1m previsão. 

C) Teoria da Instabilidade. 

D) Teoria do Equilíbrio Financeiro. 

E) Teoria da Vulnerabilidade. 

C Questão 50 )~-o------------

Foi ajuizada no Estado da Paraíba uma Ação de 
Inconstitucionalidade em relação a determinada lei 
estadual, tendo o Tribunal de Justiça do Estado 
declarado a sua inconstitucionalidade. Contudo, o 
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle 
abstrato de constitucionalidade, não concordou com 
o autor e julgou improcedente o pedido, entendendo 
ser a lei constitucional. Assinale a assertiva que 
condiz ao efeito formado com a posição do STF em 
relação à determinada lei estadual. 

A) Efeito erga omnes e ex nunc. 

B) Efeito erga omnes e vinculante. 

C) Efeito ex tunc e inter partes. 

D) Efeito erga omnes e ex tunc. 

E) Efeito erga omnes e não vinculante. 

C Questão 51 )~-o------------

A herança é um conjunto de bens deixado pelo de 
cujus, que tem como característica ser um bem 
imóvel, universal e indivisível. A partir da morte, 
automaticamente se gera a herança para que se 
ocorra a partilha. Com o espólio, a herança pode ser 
representada em juízo ou fora dela, podendo praticar 
atos jurídicos. No caso concreto, Maria faleceu em 
decorrência de um mau pmcedimento feito em uma 
cirurgia estética, deixando dois filhos, Bruno e 
Renato. Os filhos, indignados com a situação, entram 
na justiça pedindo uma indenização de danos morais 
e materiais. Ao ajuizar a ação, deve o advogado: 

A) indicar como autor os filhos da genitora, visto que 
o direito é personalíssimo a eles e não por um 
direito gerado pela herança. 

B) não terá como entrar com uma ação, visto que 
todo procedimento médico tem seus riscos e o 
paciente ao fazer a cirurgia estética tem total 
consciência do ato. 

C) indicar como autor o espólio, visto que com o 
falecimento da genitora se decorreu o direito à 
indenização dos danos morais e materiais. 

D) indicar como autor o espólio e solidariamente os 
filhos da genitora, pois ambos têm capacidade 
processual no caso ocorrido. 

E) indicar como autor da ação os filhos da genitora e 
o seu advogado, visto que o representa 
legalmente no processo. 

--------------------------------(@)--------------------------------



C Questão 52 )~-o------------

No Novo Código de Processo Civil há um capítulo 
exclusivo sobre as disposições gerais das provas 
admitidas em direito no nosso sistema jurídico. A 
prova tem papel fundamental para o processo, pois 
ela ajuda a chegar na verdade real dos fatos. No que 
tange às provas no processo civil, pode-se afirmar: 

A) A confissão judicial pode ser feita de forma 
espontânea ou provocada, entretanto na 
confissão que versa sobre bens imóveis ou 
direitos reais sobre imóveis alheios, não valerá a 
confissão sem o cônjuge, salvo em regime de 
separação absoluta de bens. 

B) A distribuição do ônus da prova pode ocorrer por 
convenção das partes sempre que necessário, 
desde que seja celebrada antes do processo. 

C) O juiz poderá apreciar prova de outro processo. 
atribuindo-lhe o valor que acha adequado, sem 
precisar observar o contraditório. 

O) Não vai depender de prova fatos admitidos no 
processo como incontroversos, os notórios e os 
afirmados por uma parte. 

E) As partes têm o direito de empregar todos os 
meios de provas, mesmo os que não são 
admitidos pela justiça para se conseguir e tiver 
como finalidade provar a verdade dos fatos . 

C Questão 53 )~-o-------------

0 IPVA é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores, sendo um imposto estadual que deve 
respeitar as regras constitucionais. É sabido que o 
fato gerador é a propriedade e não detenção do 
veículo. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. 

A) O CTN prevê a forma como o contribuinte deve 
ser notificado, devendo o mesmo respeitar a 
forma de pagamento. 

B) O sujeito ativo é o proprietário do veículo e não é 
um imposto sujeito a lançamento de ofício. 

C) As alíquotas são fixadas pelos Estados, podendo 
fixar alíquotas menores, as determinadas pelo 
Senado Federal. 

O) O IPVA incide sobre veículos automotores 
terrestres, além de embarcações e aeronaves. 

E) O Supremo Tribunal Federal afirmou ser 
inconstitucional a tributação diferenciada de 
veículos importados e veículos nacionais. 

C Questão 54 )~-o------------

No âmbito da administração pública, encontra-se o 
famigerado poder de polícia. Sobre tal poder, 
assinale os respectivos atributos apontados pela 
doutrina. 

A) Discricionariedade , não-executoriedade, 
coercibilidade e decadência. 

B) Discricionariedade , não-executoriedade, 
coercibilidade e prescrição. 

C) Não-discricionariedade, autoexecutoriedade, 
coercibilidade e prescrição. 

O) Discricionariedade, autoexecutoriedade, 
coercibilidade e decadência. 

E) Discricionariedade, autoexecutoriedade, 
coercibilidade e prescrição. 

C Questão 55 )~-o------------

Os bens públicos podem ser federais, estaduais, 
distritais ou municipais. Quanto à sua destinação, 
podem ser classificados em: 

A) bens dominicais, bens patrimoniais e bens 
impenhoráveis. 

B) bens dominicais, bens patrimoniais e bens de uso 
comum ao povo. 

C) bens dominicais, bens de uso especial e bens 
impenhoráveis. 

O) bens dominicais, bens de uso especial e bens 
patrimoniais. 

E) bens dominicais, bens de uso especial e bens de 
uso comum ao povo. 

--------------------------------C8D--------------------------------



C Questão 56 )~-o------------

As imunidades parlamentares são alguns dos direitos 
cedidos pela Constituição Federal de 1988 aos 
políticos, podendo ser de espécie material ou formal. 
Imagine que um vereador, na Câmara Municipal, de 
outra circunscrição, ofende outro parlamentar com 
frases e palavras contra sua pessoa, além de o 
insultar com ofensas que não guardam nexo com o 
exercício do mandato. Assinale a assertiva que trata 
da possibilidade do ofendido ajuizar ação de 
indenização por danos morais. 

A) Não poderá o parlamentar ajuizar uma ação, 
visto que a conduta do vereador foi lícita e os 
insultos não chegaram a manchar a imagem do 
mesmo. 

B) Não poderá o parlamentar entrar com sua ação, 
visto que o vereador possui imunidade 
parlamentar para poder se expressar, sendo 
esse um direito constitucional. 

C) Poderá o parlamentar ajuizar uma ação baseado 
somente no fato que o vereador não pode 
direcionar palavras de ofensas que não tenham 
relação com o exercício de seu mandato. 

D) Poderá o parlamentar ajuizar uma ação baseado 
somente no fato de o vereador ter proferido 
palavras e frases de ofensas por estar fora de 
sua circunscrição parlamentar. 

E) Poderá o parlamentar entrar com uma ação de 
indenização, pois além do vereador não ter 
proteção de imunidade fora de sua circunscrição, 
o mesmo também não goza de imunidade 
quando se trata a ofensas que não tenham 
relação com o exercício do seu mandato. 

C Questão 57 )~-o------------

No Estado Brasileiro, o sufrágio é universal, sendo o 
voto realizado de forma direta e secreta, com valor 
igual para todos os cidadãos. Em relação à 
obrigatoriedade do voto, pode-se afirmar: 

A) O voto é obrigatório para os maiores de dezoito 
anos e facultativo para os maiores de setenta 
anos, além dos maiores de dezesseis anos e 
menores de dezoito anos. 

B) O voto é facultativo para os menores de 16 anos, 
os analfabetos e menores de setenta anos. 

C) O voto é obrigatório para os maiores de dezoito 
anos, inclusive para os estrangeiros 
naturalizados e os conscritos. 

D) O voto é facultativo para os estrangeiros 
naturalizados, os analfabetos e os conscritos. 

E) O voto é obrigatório para os maiores de setenta 
anos que estão em capacidade física e mental 
para votar. 

C Questão 58 )~-o------------

Na Previdência Social há critérios para a fixação dos 
valores das prestações, sendo três pilares fixados 
pelo Estado. O primeiro leva em conta o nível de 
rendimento do trabalho, o segundo trata do outro 
tempo de contribuição e, por último, tem-se o grau de 
incapacidade do segurado. Assinale a alternativa que 
elenca a ordem correta dos três critérios descritos. 

A) Valor mínimo, tempo de contribuição e base de 
cálculo. 

B) Valor médio, valor mínimo e tempo de 
contribuição. 

C) Tempo de contribuição, valor máximo e base de 
cálculo. 

D) Valor mínimo, valor máximo e base de cálculo. 

E) Valor máximo, tempo de contribuição e base de 
cálculo. 

--------------------------------(@)--------------------------------



C Questão 59 )~-o------------

No direito previdenciário, existe um benefício que é 
destinado para a família dos presos que possuem 
baixa renda, assegurado pela Constituição Federal. 
O valor do determinado auxílio é atualizado 
anualmente e, para se obtê-lo, verifica-se a última 
renumeração do preso. Trata-se do: 

A) auxílio-desemprego. 

B) auxflio-preso. 

C) auxílio-reclusão. 

O) auxílio-família. 

E) auxílio-dependente. 

C Questão 60 )~-o------------

Existe na esfera tributária, um imposto municipal 
chamado Imposto sobre a Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI), que deve ser pago na venda ou 
aquisição de algum imóvel, visando regularizar o bem 
nos bancos de registros públicos. Assinale a 
assertiva que corresponde ao caso em que pode 
haver imunidade do imóvel em relação a pessoa 
jurídica. 

A) Para que se garanta a imunidade basta que o 
imóvel seja destinado a gerar renda, sem 
nenhuma ressalva para tal. 

B) Para que se garanta a imunidade, o bem deve ser 
usado com a finalidade de gerar renda, quando 
mais de 40% da receita operacional da pessoa 
jurídica adquirente do imóvel, nos dois anos 
anteriores e nos dois anos subsequentes à 
aquisição, decorrer de transações de venda ou 
locação de propriedade imobiliária ou a cessão 
de direitos relativos à sua aquisição. 

C) Para que se garanta a imunidade, o bem deve ser 
usado com a finalidade de gerar renda, quando 
mais de 50% da receita operacional da pessoa 
jurídica adquirente do imóvel, nos dois anos 
anteriores e nos dois anos subsequentes à 
aquisição, decorrer de transações de venda ou 
locação de propriedade imobiliária ou a cessão 
de direitos relativos à sua aquisição. 

O) Para que se garanta a imunidade, o bem deve ser 
usado com a finalidade de gerar renda, quando 
mais de 60% da receita operacional da pessoa 
jurídica adquirente do imóvel, nos dois anos 
anteriores e nos dois anos subsequentes à 
aquisição, decorrer de transações de venda ou 
locação de propriedade imobiliária ou a cessão 
de direitos relativos à sua aquisição. 

E) Para que se garanta a imunidade, o bem deve ser 
usado com a finalidade de gerar renda, quando 
mais de 30% da receita operacional da pessoa 
jurídica adquirente do imóvel, nos dois anos 
anteriores e nos dois anos subsequentes à 
aquisição, decorrer de transações de venda ou 
locação de propriedade imobiliária ou a cessão 
de direitos relativos à sua aquisição. 

--------------------------------(@)--------------------------------
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