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CARGO: ANALISTA B - ADVOCACIA  
TEXTO I:                                                                    Galo índio gigante

A rinha de galos é uma atividade ilícita, proibida por lei. No entanto, a criação de aves combatentes pode ter finalidades 
nobres, muito distantes da contravenção. Grandes e robustas, elas também são excelentes na transmissão de genes aos 
descendentes. O galo índio gigante – uma variedade rústica como as aves caipiras – surgiu justamente do cruzamento de raças 
combatentes com galinhas domésticas. 

Ótimo reprodutor de frangos precoces e com alto rendimento de carne, o índio gigante também confere às suas galinhas 
mais produtividade em ovos ricos em proteínas. A beleza das penas sobrepostas e a variedade de cores são outras 
características atraentes, que destacam a ave como exemplar ornamental ou na participação de concursos. 

Criado à base de boa alimentação, o galo pode chegar a pesar seis quilos e medir 80 centímetros – há exemplares que 
crescem até cerca de um metro de altura. Forte e dono de boa musculatura, ele tem instinto agressivo, por isso não deve ser 
criado junto com outro macho da raça após os seis meses de vida. Nos tratos diários, no entanto, é dócil e fácil de lidar. 

A criação do índio gigante não requer muita infra-estrutura. Numa área de cinco metros quadrados, prevendo a procriação 
das aves, pode ser alojado um terno – um macho para duas fêmeas. Além disso, a variedade é resistente, exigindo poucos 
cuidados dos criadores, fazendo com que a atividade não necessite de grandes investimentos. A criação doméstica tem a 
vantagem de oferecer aves mais saudáveis, livres de antibióticos. A produção de pequenos plantéis pode atender à demanda da 
vizinhança. 

A ave, porém, permite que se trabalhe com maior escala de produção, bastando ampliar as instalações lembrando de 
manter separados os machos adultos.  (Texto: João Mathias. Consultor: Eduardo Augusto Seixas / Revista Globo Rural- Setembro 2007)
01) Assinale, entre as opções abaixo, a que  contenha contradição em relação ao texto: 

A) O galo índio gigante pode chegar até a um metro de altura. 
B) O galo índio gigante tem valor ornamental. 
C) O galo índio gigante, por ser criado apenas para o combate em rinhas, tem sua criação proibida por lei. 
D) Na criação, os machos adultos são mantidos separados. 
E) O galo índio tem boa musculatura e não precisa de infra-estrutura sofisticada para a criação. 

02) A alternativa em que o sinônimo ou termo equivalente da palavra sublinhada está INCORRETO é: 
A) “A rinha de galos é uma atividade ilícita...” – ilegítima 
B) “... finalidades nobres, muito distantes da contravenção.” – infração 
C) “... são outras características atraentes...” – fascinantes 
D) “... pode ser alojado um terno...” – acomodado 
E) “A produção de pequenos plantéis...” – cultivos 

03) O texto em questão pode ser classificado de forma mais adequada como: 
A) Descritivo. B) Autobiográfico. C) Informativo.  D) Científico.  E) Publicitário. 

04) Nas alternativas abaixo o acento da crase é facultativo em: 
A) “... o índio gigante confere às suas galinhas...” 
B) “Criado à base de boa alimentação...” 
C) “... a produção de pequenos plantéis pode atender à demanda da vizinhança.” 
D) À noite as galinhas ficam presas no galinheiro. 
E) Aquele fazendeiro se dedica à criação de galos reprodutores. 

05) “No entanto, a criação de aves combatentes pode ter finalidades nobres...” A palavra ou expressão que NÃO pode 
substituir “no entanto” é: 
A) Entretanto. B) Não obstante. C) Todavia.  D) Contudo.  E) Portanto. 

06) “... prevendo a procriação das aves...”(4º§); o gerúndio em relação à oração anterior, tem valor de: 
A) Finalidade. B) Tempo.  C) Concessão.  D) Conseqüência. E) Causa. 

07) “Forte e dono de boa musculatura, ele tem instinto agressivo...” Se pluralizarmos o pronome ele, da frase anterior, 
teremos a forma verbal: 
A) têem  B) têm   C) terão   D) teriam  E) tenham 

PLANO DIRETOR EMBRAPA
08) Nas assertivas abaixo, coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas considerando o desenvolvimento 

do espaço rural e o agronegócio brasileiro, a curto, médio e longo prazo: 
(    ) A produção da bioenergia renovável deve continuar a expandir-se na próxima década. 
(    ) Existem grandes oportunidades de produção de óleo vegetal fora do complexo da soja-milho, como dendê, coco e 

outros. 
(    ) Na fruticultura, os mercados internacionais devem expandir-se no consumo de frutas tropicais como manga, goiaba, 

açaí, cupuaçu, entre outros. 
(    ) Deverá ocorrer forte aumento da demanda por produtos agroecológicos (orgânicos, ecológicos, verdes, naturais, 

biológicos, etc) in natura e processados. 
A seqüência está correta em: 
A) V, V, F, F B) V, F, V, F  C) V, V, V, V  D) F, F, V, V  E) F, F, F, V 
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09) “Fortalecer as bases científicas, promover a inovação tecnológica e os arranjos institucionais adequados que propiciem 

a segurança alimentar, a nutrição e a saúde da população.”(Objetivo Estratégico / Embrapa). 

Neste sentido serão direcionados esforços para a execução das seguintes ações, EXCETO: 
A) Oferecer suporte técnico para o desenvolvimento de sistemas associativos e cooperativos de produção. 
B) Inserir de forma competitiva os assentados da reforma agrária no mercado externo, de forma prioritária. 
C) Viabilizar soluções científicas, tecnológicas e institucionais, numa perspectiva territorial, que contribuam para a 

inclusão social e a redução dos processos de exclusão da agricultura familiar. 
D) Desenvolver e adaptar métodos de pesquisa participativa, adequando as ações de pesquisa à realidade dos pequenos 

produtores, contribuindo para a solução de problemas sociais e econômicos nacionais, minimizando desequilíbrios 
regionais.

E) Viabilizar soluções tecnológicas para melhorar o desempenho dos sistemas de produção, visando a sustentabilidade 
econômica e ecológica da agricultura familiar e sua melhor inserção nos mercados. 

10) As diretrizes estratégicas da Embrapa estarão direcionadas para a construção de soluções para o agronegócio e o 
espaço rural. Com esta consideração, no sentido da Comunicação Empresarial, na Embrapa, são diretrizes para 
análise: 
I. Aprimorar o processo de gestão da identidade visual da Embrapa, garantindo a integridade da imagem e da marca 

EMBRAPA.
II. Aprimorar a sintonia entre os focos institucional e mercadológico da Comunicação Empresarial, promovendo o 

fortalecimento da imagem da Empresa. 
III. Participar da construção de redes internacionais que envolvam atores formadores de opinião, somente 

interinstitucionais. 
IV. Criar, manter e ampliar fluxos, canais e espaços formais e informais de diálogo e influência recíproca entre Empresa, 

seus públicos estratégicos e os atores sociais organizados. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II e III  B) II, III e IV  C) I, III e IV  D) I, II e IV  E) III e IV 

11) A fim de viabilizar e implementar seus objetivos e diretrizes estratégicas, a Embrapa aperfeiçoará projetos em 
andamento e implementará novos. Na Gestão de Pessoas, deverão ser implementadas ações estratégicas, em 
Projetos Estruturantes e Integrativos, tais como: 
I. Promover o mapeamento e o provimento das competências estratégicas necessárias e implementar processos de 

incorporação, reposição e capacitação. 
II. Aprimorar a política de gestão de pessoas que contemple sua valorização e desenvolvimento, em face de novos 

desafios em uma época de mudanças constantes. 
III. Implementar ações de avaliação da eficiência e eficácia da atuação das equipes gerenciais das Unidades. 
IV. Desenvolver mecanismos para viabilizar o compartilhamento de competências entre Unidades da Embrapa e parceiros. 

Marque a alternativa correta: 
A) Existe apenas uma ação verdadeira.   D) Existem quatro ações verdadeiras. 
B) Existem duas ações verdadeiras.    E) Não existe anteriormente ação verdadeira. 
C) Existem três ações verdadeiras.  

INFORMÁTICA
12) Registros são repositórios de banco de dados para informações sobre a configuração de um computador. O Registro 

contém informações que o Windows consulta continuamente durante o seu funcionamento. Qual das opções abaixo 
não se encontra nos Registros?  
A) Perfis para cada usuário.  
B) Programas instalados no computador e os tipos de documentos que cada um pode criar.  
C) Cookies e históricos de acesso a Internet.  
D) Configurações de propriedades para pastas e ícones de programas.  
E) Tipo de hardware que existe no sistema.  

13) No MS Word, onde se encontra a opção para configurar o tamanho e as margens da página? 
A) Em configurar página, no menu Arquivo.    D) Em configurar página, no menu Ferramentas.  
B) Em formatar página, no menu Formatar.    E) Em opções de página, no menu Ferramentas.  
C) Em editar fundo, no menu Editar. 

14) No MS Excel a função SOMASE serve para somar as células especificadas, com base em um determinado critério. 
Qual a Sintaxe correta da fórmula considerando as definições abaixo? 

Intervalo – é o intervalo de células que se deseja calcular.  
Critérios – são os critérios na forma de um número, expressão ou texto, que definem quais células serão adicionadas. 
Por exemplo, os critérios podem ser expressos como 32, "32", ">32", "maçãs".  
Intervalo_soma – são as células que serão realmente somadas.  

A) SOMASE (critérios;intervalo;intervalo_soma).  D) SOMASE (intervalo;critérios;intervalo_soma). 
B) SOMASE (intervalo;intervalo_soma;critérios).  E) SOMASE (intervalo_soma;critérios; intervalo). 
C) SOMASE (critérios;intervalo_soma; intervalo). 
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15) Dentre os vários protocolos existentes para conexão entre computadores, o FTP é: 
A) Extensão do padrão de protocolo DHCP usada para dar suporte à atribuição e configuração dinâmica de endereços de 

difusão seletiva IP em redes compatíveis com TCP/IP . 
B) Membro do conjunto de protocolos TCP/IP usado para copiar arquivos entre dois computadores na Internet. Os dois 

computadores devem dar suporte às suas respectivas funções: um deles deve ser um cliente e o outro deve ser um 
servidor.

C) Criado para armazenar artigos de notícias em um banco de dados central de um servidor, permitindo que um usuário 
selecione itens específicos para ler . 

D) Protocolo utilizado para transferir informações na World Wide Web . 
E) Participante do conjunto de protocolos TCP/IP que governa a troca de e-mail entre agentes de transferência de 

mensagens . 
RACIOCÍNIO LÓGICO

16) Avareza está para generosidade assim como: 
A) Ira está para paciência.     D) Inveja está para preguiça. 
B) Gula está para humildade.     E) Luxúria está para gula. 
C) Vaidade está para inveja. 

17) Bruno possui dois relógios, A e B. O relógio A adianta quinze segundos por dia e B atrasa um segundo por hora. No 
primeiro instante de 2007 estes relógios foram sincronizados. Transcorrido um ano, qual será a diferença de tempo 
observada entre estes dois relógios? 
A) 3 horas: 15 minutos: 57 segundos.    D) 2 horas: 57 minutos: 15 segundos. 
B) 3 horas: 57 minutos: 15 segundos.    E) 0 hora: 54 minutos: 45 segundos. 
C) 0 hora: 45 minutos: 54 segundos. 

18) Marque a alternativa correspondente ao número que representa a fatia de pizza ausente no gráfico abaixo: 
A) 62       D) 44 

B) 128       E) 36 

C) 30 

19) Uma caravana é constituída de camelos e dromedários. Sabe-se que os dromedários são quadrúpedes que possuem 
uma corcova e os camelos, duas. No total, há 272 patas e 102 corcovas. Podemos afirmar que: 
A) O número de camelos é maior que o número de dromedários.  
B) A soma do número de patas e o número de corcovas dos camelos é igual a 200. 
C) O número de camelos é igual ao número de dromedários. 
D) A diferença entre o número de camelos e dromedários é igual a 6. 
E) O total de corcovas dos dromedários é igual a 6. 

20) Em uma banda, todos guitarristas são bateristas. Alguns vocalistas são guitarristas, então podemos afirmar que: 
A) Todos vocalistas são bateristas.    D) Todos vocalistas que não são guitarristas são bateristas. 
B) Todos bateristas são vocalistas.    E) Alguns guitarristas são vocalistas. 
C) Alguns vocalistas não são bateristas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) São fundamentos da República Federativa do Brasil, EXCETO: 

A) A soberania.      D) A cidadania. 
B) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.  E) O pluralismo político. 
C) A construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 

22) Constituem objetivos da República Federativa do Brasil, EXCETO: 
A) Garantir o desenvolvimento nacional. 
B) Garantir a dignidade da pessoa humana. 
C) Erradicar a pobreza e a marginalização. 
D) Reduzir as desigualdades sociais e regionais. 
E) Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

23) No que concerne às Comissões Parlamentares de Inquérito está correto afirmar que: 
A) Serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante 

requerimento de dois terços de seus membros. 
B) Objetivam a apuração de fatos certos e indeterminados, de relevante interesse para vida política, econômica, jurídica ou 

social do país. 
C) Devem encaminhar suas conclusões ao Poder Judiciário para que, se for o caso, seja promovida a responsabilidade civil 

ou criminal dos infratores. 
D) Podem decretar a prisão temporária. 
E) Não podem determinar a interceptação telefônica do indiciado. 
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24) É competência do Senado Federal: 
A) Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. 
B) Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patrimônio nacional. 
C) Autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do país, quando a ausência exceder a quinze 

dias.
D) Autorizar referendo e convocar plebiscito. 
E) Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos 

do governo. 
25) Não são registráveis como marca, EXCETO: 

A) Expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes. 
B) Designação ou sigla de entidade ou órgão público quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão 

público. 
C) Sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda. 
D) Pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo. 
E) Termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir. 

26) O regime jurídico dos contratos administrativos, instituído pela Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, confere à 
Administração, em relação aos contratos, as seguintes prerrogativas, EXCETO: 
A) Rescindi-los de forma unilateral em caso de não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 

prazos. 
B) Modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do 

contratado. 
C) Nos casos de serviços públicos essenciais ou não, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços 

vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais 
pelo contratado. 

D) Fiscalizar-lhes a execução. 
E) Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

27) Marque a alternativa INCORRETA: 
A) Os atos de improbidade importarão a perda dos direitos políticos, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao 

erário e a perda da função pública, sem prejuízo da ação penal cabível. 
B) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos 

que seus agentes, nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos 
de dolo ou culpa. 

C) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

D) A desapropriação é uma das formas mais drásticas de intervenção do Estado na propriedade, uma vez que retira do 
expropriado, com ou sem indenização, o bem de que é proprietário. 

E) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

28) O pedido deve ser certo ou determinado. É lícito, porém, formular pedido genérico nas seguintes hipóteses, 
EXCETO:
A) Quando a determinação do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. 
B) Quando o autor for órgão do Ministério Público, e, ainda, nos casos de advogado dativo e curador especial. 
C) Quando não for possível determinar, de modo definitivo, as conseqüências do ato.  
D) Quando não for possível determinar, de modo definitivo, as conseqüências do fato ilícito. 
E) Nas ações universais se não puder o autor individuar na petição os bens demandados. 

29) Marque a alternativa INCORRETA: 
A) O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um 

modo. 
B) Antes da citação, o autor poderá aditar o pedido, correndo à sua conta as custas acrescidas em razão dessa iniciativa. 
C) Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 282 e 283 do Código de 

Processo Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 
que o autor a emende ou a complete em quinze dias. 

D) É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja 
conexão. 

E) É lícito formular mais de um pedido em ordem sucessiva, a fim de que o juiz conheça do posterior em não podendo 
acolher o anterior. 

30) Sobre o juizado especial cível, marque a alternativa INCORRETA:  
A) Não poderão ser partes no processo dos juizados especiais cíveis o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas e sociedades de economia mista da União, a massa falida e o insolvente civil. 
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B) É admissível, no processo dos juizados especiais cíveis, o litisconsórcio. 
C) Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. 
D) Não se admite, no processo dos juizados especiais cíveis, a reconvenção. 
E) Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da 

decisão. 
31) Se um determinado indivíduo omitir em documento público, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou 

fazer inserir declaração diversa da que devia ser escrita com o fim de prejudicar direito, ele cometeu, em tese, o 
crime de: 
A) Falsidade ideológica.     D) Estelionato. 
B) Falsificação de documento público.   E) Falsa identidade. 
C) Falsificação de papéis públicos. 

32) Segundo o Código Penal, o curso da prescrição interrompe-se, EXCETO: 
A) Enquanto o agente cumpre a pena no estrangeiro.  D) Em caso de sentença condenatória recorrível. 
B) Em caso de recebimento da denúncia ou da queixa.  E) Pela reincidência. 
C) Pela pronúncia. 

33) Da decisão, despacho ou sentença que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa 
extintiva da punibilidade caberá o seguinte recurso: 
A) Carta testemunhável.     D) Recurso em sentido estrito. 
B) Desaforamento.      E) N.R.A. 
C) Apelação. 

34) Marque a alternativa que completa corretamente o seguinte enunciado: “O empregado poderá deixar de 
comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:” 
A) Até três dias consecutivos em caso de falecimento de cônjuge. 
B) Até três dias consecutivos em virtude de casamento. 
C) Por dois dias em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana. 
D) Por dois dias a cada doze meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. 
E) Até três dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor nos termos da lei respectiva. 

35) Sobre o procedimento judicial de resolução dos dissídios individuais na Justiça do Trabalho, marque a alternativa 
ERRADA: 
A) A reclamação poderá ser escrita ou verbal. 
B) O não comparecimento do reclamado na audiência importa o arquivamento da reclamação. 
C) Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais, em prazo não excedente de dez minutos para cada uma. 
D) É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato. 
E) Da decisão serão os litigantes notificados, pessoalmente ou por seu representante, na própria audiência. 

36) Sobre a teoria geral dos contratos, marque a alternativa INCORRETA: 
A) Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. 
B) Deixa de ser obrigatória a proposta se, feita sem prazo à pessoa presente, não for aceita imediatamente. 
C) Considera-se inexistente a aceitação se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante. 
D) Os efeitos da sentença que determina a resolução do contrato por onerosidade excessiva retroagirão à data da celebração 

do contrato. 
E) Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do 

outro. 
37) A pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis em períodos não maiores de 

um ano, com capitalização ou sem ela, prescreve em: 
A) 2 anos.  B) 3 anos.  C) 4 anos.  D) 5 anos.  E) N.R.A. 

38) Sobre as obrigações, marque a alternativa INCORRETA: 
A) A coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela qualidade. 
B) Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e danos. 
C) Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato, que se 

obrigou a não praticar. 
D) Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou. 
E) O devedor, que paga a dívida, subroga-se no direito do credor em relação aos outros coobrigados. 

39) Para efeito da Lei de Direitos Autorais (Lei n. 9.610/98), considera-se “distribuição” como sendo: 
A) O oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público, com o consentimento do autor ou 

de qualquer outro titular de direito de autor, por qualquer forma ou processo. 
B) A difusão de sons ou de sons e imagens por meio de ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; 

meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético. 
C) A emissão simultânea da transmissão de uma empresa por outra. 
D) A colocação à disposição do público do original ou cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou 

execuções fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou 
posse.
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E) Ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do público, por qualquer meio ou procedimento e que não consista na 
distribuição de exemplares. 

40) São objetivos da assistência social na Constituição de 1988, EXCETO: 
A) Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 
B) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência. 
C) O amparo às crianças e adolescentes carentes. 
D) A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência que comprove não prover de 

meios de manter a própria manutenção. 
E) A proteção do trabalhador em situação de desemprego involuntário. 
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ORIENTAÇÕES GERAIS
A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, no valor de 30 (trinta) pontos, composta de 02
(duas) questões;
Somente serão corrigidas as Provas Discursivas dos candidatos aprovados e classificados na prova objetiva de 
múltipla escolha; 
Somente serão considerados aprovados na Prova Discursiva os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50% 
(cinqüenta por cento) de aproveitamento, ou seja, 15 (quinze) pontos; 
Para efeito de avaliação da Prova Discursiva serão considerados os seguintes elementos de avaliação: 

Critérios Elementos da Avaliação Pontos por 
questão

Total
de

pontos
por

critério

Aspectos Formais 
Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e flexão. 

03 pontos 
06 

pontos 

Aspectos Textuais 
Paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica na exposição das idéias. 

06 pontos 
12 

pontos 

Aspectos Técnicos 
Pertinência da exposição relativa ao tema e à ordem de desenvolvimentos propostos. 

06 pontos 
12 

pontos 

O formulário de respostas da Prova Discursiva será previamente identificado através do nº de inscrição do 
respectivo candidato e apenas por este, não devendo o candidato registrar o seu nome ou sua assinatura no referido 
Formulário de Respostas, sob pena de anulação de sua prova; 
O candidato deverá, ainda, quando da entrega do Formulário de Respostas pelo fiscal de sala, conferir se o número 
de inscrição constante em referido Formulário é correspondente ao seu número de inscrição. 

QUESTÕES:

01) Na cidade de Montes Belos, Estado Xy, um médico obstetra, Dr. Rosenberg Castro dos Reis, observados todos os 
procedimentos médicos pertinentes, realizara uma cesariana na senhora Fátima da Silva Astigarraga, que, após o 
procedimento cirúrgico, dera à luz a uma criança cujo nome era Letícia Xavier Astigarraga. Constatou-se, 
posteriormente, que Letícia, embora saudável, acabou sendo acometida de incapacidade de movimentar as duas 
pernas normalmente, o que, segundo o Dr. Rosenberg, ocorrera em virtude dos riscos normais inerentes ao 
procedimento cirúrgico (em especial, a posição em que se encontrava o feto), alegando, ainda, que a situação era 
irreversível. Revoltada com essa circunstância, a senhora Fátima, que era domiciliada na cidade de Montes Belos, 
procurou um advogado a fim de se informar acerca de eventuais direitos a que faria jus sua filha. O advogado, 
assim, acabou por convencer Fátima em aforar, em seu próprio nome (considerando sua condição de mãe da 
menor), e na Comarca de Montes Belos, ação de reparação de danos morais e materiais contra o Dr. Rosenberg e, 
também, contra o hospital Nossa Senhora da Conceição, onde fora realizada a cirurgia. Fátima alegou imperícia do 
Dr. Rosenberg durante a operação, já que teria ministrado na parturiente droga de alto risco para o feto 
(dolantina), e, ainda, negligência, já que o médico não teria assistido a parturiente e sua filha após o parto, tendo 
deixado o hospital após quatro horas da conclusão da cirurgia, permanecendo Fátima e Letícia aos cuidados das 
enfermeiras do nosocômio. Ainda segundo a inicial, o hospital, por sua vez, seria responsabilizado por não 
disponibilizar, em seu quadro de médicos, um médico anestesiologista para acompanhar a realização da cirurgia e 
do pós-operatório, além de contratar médico obstetra sem competência para a realização de uma cirurgia 
cesariana. Embora pretendesse a condenação solidária dos réus em R$ 40.000,00 por danos materiais e R$ 
100.000,00 por danos morais, a autora não mencionou expressamente essa pretensão no pedido da petição inicial, 
embora tivesse dado valor à causa no importe de R$ 140.000,00. Diante desta situação, o médico o contrata como 
seu advogado e, como matéria de defesa, alega culpa do hospital por não disponibilizar médico anestesiologista para 
o acompanhamento das cirurgias, bem como inexistência de sua responsabilidade, haja visto ter adotado o 
procedimento prescrito nos mais modernos manuais de medicina, inclusive no que diz respeito à droga utilizada na 
cirurgia, que é recomendada em uníssono pela literatura médica. Assim, como advogado do Dr. Rosenberg, elabore 
a peça processual cabível, alegando toda a matéria de defesa pertinente. 

02) Disserte sobre a ação popular abordando, no mínimo, sobre seu conceito, seus legitimados ativo e passivo, os bens 
jurídicos protegidos por tal ação e o seu procedimento.
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