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Olá, concurseiro!  
 
Preparamos este simulado para que você teste seus conhecimentos para o TRF4 no cargo              
de Técnico Judiciário - Área Administrativa. Pedimos que leia com atenção as instruções             
abaixo antes de começar a resolvê-lo. 
 
Este material é composto por 20 questões de Conhecimentos Gerais e 30 questões de              
Conhecimentos Específicos com base no estilo de cobrança da banca FCC para o             
Tribunal Regional Federal - 4ª Região. 
 
Este simulado foi disponibilizado às 8h. Recomendamos que você inicie a resolução a partir              
das 8h30. A duração do simulado é de 4h30, de modo que você poderá preencher o                
gabarito até as 13h. 
 
Após resolver as questões do simulado, preencha o gabarito na nossa página:            
https://bit.ly/2YbYmSf. Para preencher, você precisará estar logado em nosso site. O           
preenchimento é gratuito, e as notas serão divulgadas às 13h. 
 
Faremos uma aula ao vivo às 14h com a correção deste simulado, comentando cada              
questão e resolvendo dúvidas dos alunos no chat. Não perca! 
 
Acompanhe o resultado do simulado na nossa página acessando         
https://bit.ly/2YbYmSf ou apontando a câmera do seu celular para o QR           
Code ao lado. 
 
Boa prova! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://bit.ly/2YbYmSf
https://bit.ly/2YbYmSf
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS 
 
TEXTO I 

Da alegria 
 

Fico comovido toda vez que ouço o finalzinho da música que Chico Buarque               
escreveu para a filha recém-nascida, dizendo o seu melhor desejo: “... e que você seja               
da alegria sempre uma aprendiz...” 

Haverá coisa maior que se possa desejar? Acho que não. E penso que Beethoven              
concordaria: ao final de sua maior obra, a Nona Sinfonia, o que o coral canta são                
versos da “Ode à alegria” de Schiller. Já o filósofo Nietzsche não se envergonhava de               
tratar desse assunto de tão pouca respeitabilidade acadêmica (em nossas escolas a            
alegria não é tópico de nenhum currículo), ele dizia que o nosso único pecado              
original é a falta de alegria. 

               (Adaptado de: ALVES, Rubem. Tempus fugit. São Paulo: Paulus, 1990, p. 41)  

1. No período E penso que Beethoven concordaria, a oração sublinhada exerce a             
mesma função sintática que a oração grifada em: 
 
(A) Escreveria sobre a alegria se fosse capaz. 
 
(B) Mesmo que tente, não consigo ser alegre. 
 
(C) Eles resolveram se unir para compor uma grande sinfonia. 
 
(D) O compositor não previu que faria tanto sucesso. 
 
(E) Seria preferível que você continuasse a compor. 
 
TEXTO II 

O paradoxo da promessa 

Em que circunstâncias alguém se exalta e defende com ardor uma opinião?              
“Ninguém sustenta fervorosamente que 7 x 8 = 56, pois se pode demonstrar que isso               
é uma verdade”, observa Bertrand Russel. O ânimo persuasivo só recrudesce e lança             
mão das artes e artimanhas da retórica apaixonada quando se trata de incutir             
opiniões que são duvidosas ou demonstravelmente falsas. 
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O mesmo vale para o ato de prometer alguma coisa. O simples fato de que uma                
promessa precisa ser feita com toda a ênfase indica a existência de dúvida quanto à               
sua concretização. Só prometemos acerca do que exige um esforço extra da vontade.  
 
E quanto mais solene ou enfática a promessa – “Te juro, meu amor, agora é pra                
valer!” – mais duvidosa ela é: protesting too much (‘proclamar excessivo’), como            
dizem os ingleses. “Só os deuses podem prometer, porque são imortais”, adverte o             
poeta.  
(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das          
Letras, 2016, p. 26)  

Utilize o Texto II para responder às questões 2, 3 e 4. 
 
2. Há ocorrência de forma verbal na voz passiva e pleno atendimento às normas de               
concordância na frase: 
 
(A) Não são em todas as circunstâncias que a gente é capaz de defender as opiniões que                 
emitem com segurança. 
 
(B) As artes e as artimanhas que sejam propagadas com ênfase podem indicar a              
insegurança de quem delas se vale. 
 
(C) São paradoxais as promessas feitas com tanta ênfase, que parece apontar, de fato,              
para sua fragilidade. 
 
(D) Quando alguém enuncia verdades incontestáveis não precisam lançar mão de qualquer            
esforço para prová-las. 
 
(E) Mesmo nas declarações de amor podem haver promessas que, por conta de sua              
ênfase, não se poderá cumprir. 
 
3. Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto: 
 
(A) Têm muitas pessoas que creem poder ter uma promessa qualquer garantia de que              
venha a cumpri-la. 
 
(B) São justamente aqueles que mais prometem quem menos cumprem o que prometeram             
com ânimo tão susceptível. 
 
(C) Ainda quando se ponham em promessas todo o ardor, visto que nem assim mesmo se                
possam garanti-las. 
 
(D) Até mesmo as promessas de amor soam tão mais duvidosas quanto maior a ênfase               
com que se fazem. 
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(E) Não cabem aos humanos tentar prometer tudo aquilo com que só os deuses se podem                
encarregar. 
 
4. Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento           
do texto em: 
 
(A) Se exalta e defende com ardor (1° parágrafo) = arrebata-se e sustenta com paixão. 
 
(B) Ânimo persuasivo só recrudesce (1° parágrafo) = intenção retórica só se arrefece. 
 
(C) Lança mão das artes e artimanhas (1° parágrafo) = exclui a força artesanal convincente. 
 
(D) Dúvida quanto à sua concretização (2° parágrafo) = projeção da fé em sua efetividade. 
 
(E) Quanto mais solene ou enfática (2° parágrafo) = tanto mais sincera quanto consciente. 
 
TEXTO III 
 

Conversa entreouvida na antiga Atenas 
 

Ao ver Diógenes ocupado em limpar vegetais ao pé de um chafariz, o filósofo                
Platão aproximou-se do filósofo rival e alfinetou: “Se você fizesse corte (*) a Dionísio,              
rei de Siracusa, não precisaria lavar vegetais”. E Diógenes, no mesmo tom sereno,             
retorquiu: “É verdade, Platão, mas se você lavasse vegetais você não estaria fazendo             
a corte a Dionísio, rei de Siracusa.” 

            (*) fazer corte = cortejar, bajular, lisonjear 

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das          
Letras, 2016, p. 92) 

Atente para estas frases: 

I. Platão abordou Diógenes. 

II. Diógenes respondeu a Platão. 

III. A resposta de Diógenes foi sábia e serena. 
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5. As frases acima constituem um único período, sem prejuízo para a clareza,             
correção e sentido básico originais, em: 

(A) Com sabedoria e serenidade, Diógenes respondeu à abordagem de Platão. 
 
(B) Imbuído de altivez e malogro, Platão viu respondida sua provocação a Diógenes. 
 
(C) A abordagem de Platão, Diógenes deu uma resposta em cuja havia respeito e zelo. 
 
(D) Sábio e sereno, assim se prontificou Diógenes diante da abordagem de Platão. 
 
(E) Em resposta plácida e sutil, contestou Platão Diógenes depois de sua abordagem. 
 
TEXTO IV 
 

Conversas movimentadas 

É muito comum que logo pela manhã, nas grandes cidades, a conversa entre              
colegas de trabalho se inicie por frases que aludam aos congestionamentos           
enfrentados no caminho, ou à surpresa de o trânsito naquela praça não estar             
inteiramente prejudicado, ou então – milagre dos milagres! − ao fato inexplicável de             
como dessa vez não demorou quase nada a travessia da famosa ponte. Tais assuntos              
dominam as conversas, determinam o humor; representam-se nelas o pequeno          
drama, a ansiedade, a aflição ou o desespero que vivem os habitantes das             
metrópoles.  

É um assunto tão invasivo quanto obrigatório, do qual não se pode fugir. A               
simples locomoção de um lugar para outro reedita, a cada dia, a façanha que é o ir e o                   
vir nas grandes cidades, o desafio que está na chamada “mobilidade urbana”,            
designação do conjunto de fatores que condicionam a movimentação dos indivíduos           
no espaço público. A mobilidade urbana tem enorme importância para a qualidade de             
vida da população. Não se trata, simplesmente, da movimentação mecânica de um            
lugar para outro; trata-se do modo pelo qual ela ocorre, de seus efeitos no cotidiano,               
da fixação de prazos e horários de trabalho e lazer, do humor dos indivíduos, dos               
prazeres e desprazeres que acarreta.  

Falar do trânsito, sobretudo de suas dificuldades que parecem fatais, torna-se,            
assim, mais do que um papo corriqueiro: vira uma espécie de senha familiar pela qual               
todos se reconhecem, um motivo para se reafirmar aquela cumplicidade solidária que            
os problemas comuns provocam nas criaturas. Um considerável salto civilizatório se           
dará quando as pessoas, no começo do dia de trabalho, não tiverem do que se               
queixar quanto à sua mobilidade, e puderem tratar de outros assuntos que melhor as              
congreguem. (Salustino Penteado, inédito)  
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Utilize o Texto IV para responder às questões 6 e 7. 
 
6. Está plenamente adequada a pontuação da seguinte frase: 
 
(A) Não obstante, a dificuldade, das soluções, está-se avançando, no bom caminho da             
mobilidade urbana.  
 
(B) Pautadas pelos desabafos pessoais, as conversas sobre o trânsito, animadas já na             
manhã, deixam ver uma cumplicidade solidária.  
 
(C) O desafogo do trânsito, nas grandes cidades prende-se, de fato, a uma solução, que só                
se encontra na priorização do transporte coletivo.  
 
(D) Não é possível separar, de modo algum a mobilidade urbana, da qualificação do nível               
de vida, numa metrópole.  
 
(E) Não há como deixar de sonhar, com o dia em que deixando de ser um problema, o                  
trânsito já não seja um assunto obrigatório das conversas 
 
7. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o              
elemento sublinhado na frase: 
 
(A) Logo pela manhã (aflorar) na conversa os problemas do trânsito. 
 
(B) As condições de um trânsito bem fluente (constituir) um verdadeiro milagre. 
 
(C) Não se (evidenciar) quaisquer melhorias no trânsito desta cidade. 
 
(D) A solução técnica que (estudar) os técnicos do trânsito não é fácil de achar. 
 
(E) Para que se (atingir) os ideais de um salto civilizatório será preciso muito esforço. 
 
TEXTO V 
 

Olhador de anúncio 

Eis que se aproxima o inverno, pelo menos nas revistas, cheias de anúncios              
de cobertores, lãs e malhas. O que é o desenvolvimento! Em outros tempos, se o               
indivíduo sentia frio, passava na loja e adquiria os seus agasalhos. Hoje são os              
agasalhos que lhe batem à porta, em belas mensagens coloridas.  

E nunca vêm sós. O cobertor traz consigo uma linda mulher, que se apresenta               
para se recolher debaixo de sua “nova textura antialérgica”, e a legenda: “Nosso  
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cobertor aquece os corpos de quem já tem o coração quente”. A mulher parece              
convidar-nos: “Venha também”. Ficamos perturbados. (...) 

Não, a mulher absolutamente não faz parte do cobertor, que é que o senhor               
estava pensando? Nem adianta telefonar para a loja ou agência de publicidade,            
pedindo o endereço da moça do cobertor antialérgico. Modelo fotográfico é categoria            
profissional respeitável, como qualquer outra. Tome juízo, amigo. E leve só o            
cobertor.  

São decepções do olhador de anúncios. Em cada anúncio uma sugestão erótica.            
Identificam-se o produto e o ser humano. A tônica do interesse recai sobre este              
último? É logo desviada para aquele. Operada a transferência, fecha-se o negócio. O             
erotismo fica sendo agente de vendas. Pobre Eros! Fizeram-te auxiliar de Mercúrio (*). 

(*) Eros e Mercúrio são, respectivamente, o deus do amor e o deus dos               
negócios na mitologia clássica. 

(Adaptado de: ANDRADE, Carlos Drummond. O poder ultrajovem. São Paulo:          
Companhia das Letras, 2015, p. 167)  

Utilize o Texto V para responder às questões 8, 9 e 10. 
 
8. É plenamente adequado o emprego do elemento sublinhado na frase: 
 
(A) A propaganda é bonita, mas nem por isso os consumidores responderam-na com a              
compra do produto anunciado. 
 
(B) A sedução de uma bela modelo não deve ser o fator do qual nos deixemos levar para                  
consumir o que ela anuncia. 
 
(C) Muitos conhecem os truques de uma propaganda, mas ainda assim lhes subestimam na              
hora de comprar. 
 
(D) Fizemos muitas compras, compras excessivas, das quais gostaríamos de não ter que             
nos arrepender amanhã. 
 
(E) Esse cobertor foi anunciado por uma mulher em cuja beleza todos os clientes se               
sentiram atraídos. 
 
9. Há emprego de verbo na voz passiva e adequada articulação entre os tempos e               
modos verbais na frase: 
 
(A) Sempre ficaria decepcionado aquele consumidor que vier a esperar que uma            
propaganda só estampasse verdades. 
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(B) Por mais honestos que pareçam os propósitos de uma propaganda, o consumidor deve              
acautelar-se para não ser por ela seduzido. 
 
(C) Caso a propaganda não se valesse de artifícios maliciosos, é possível que muitos              
consumidores não lhes deem tanta atenção. 
 
(D) Não é de se crer que a propaganda venha a se ater exclusivamente às qualidades reais                 
do produto que tivesse anunciado. 
 
(E) Se as qualidades do cobertor fossem proporcionais à beleza da modelo talvez possam              
valer o preço que estejam cobrando. 
 
10. O autor do texto refere-se à iniciativa decidida e algo invasiva da propaganda              
quando afirma: 
 
(A) São os agasalhos que lhe batem à porta (1º parágrafo). 
 
(B) Passava na loja e adquiria os seus agasalhos (1º parágrafo). 
 
(C) A mulher absolutamente não faz parte do cobertor (3º parágrafo). 
 
(D) Modelo fotográfico é categoria profissional respeitável (3º parágrafo). 
 
(E) São decepções do olhador de anúncios (4º parágrafo). 
 
TEXTO VI 
 

A corrida armamentista do consumo 

Imagine uma corrida em que os contendores se afastam cada vez mais do objetivo                
pelo qual competem. A corrida armamentista tem dinâmica e propriedades          
conhecidas: um país decide se armar; os países vizinhos sentem-se vulneráveis e            
decidem fazer o mesmo a fim de não ficarem defasados; sua reação, porém, deflagra              
uma nova rodada de investimento bélico no primeiro país, o que obriga os demais a               
seguirem outra vez os seus passos. A escalada armamentista leva os participantes a             
dedicarem uma parcela crescente de sua renda e trabalho à garantia da segurança             
externa, mas o resultado é o contrário do pretendido. 

A corrida do consumo tem uma lógica semelhante à da corrida armamentista.             
Nenhum consumidor é uma ilha: existe uma forte e intrincada interdependência entre            
os anseios de consumo das pessoas. Aquilo que cada uma delas sente que “precisa”              
ou “não pode viver sem” depende não só dos seus “reais desejos e necessidades”,              
mas também, e talvez sobretudo, ao menos nas sociedades mais afluentes, daquilo            
que os outros ao seu redor possuem. A cada vez que um novo artigo de consumo é  
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introduzido no mercado, o equilíbrio se rompe e o desconforto causado pela            
percepção da falta impele à ação reativa da compra do bem. 

Em ambas as corridas - a armamentista e a do consumo - a lógica da situação                 
obriga a todos a correrem cada vez mais, como hamsters confinados a esferas             
rotatórias, para não sair do lugar. (Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos           
utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 102-103) 

Utilize o Texto VI para responder às questões 11 e 12. 
 
11. Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto: 
 
(A) O autor do texto acredita que as corridas mais competitivas são aquelas cujos              
participantes jamais se satisfazem com algum resultado alcançado. 
 
(B) Nada satisfazem mais as pessoas obsecadamente competitivas do que haverem cada            
vez mais e mais metas a se alcançarem. 
 
(C) Para muitos o mérito das corridas mais competitivas residem no fato de que nunca se                
chegam aos melhores resultados. 
 
(D) São próprias das competições extremadas as pessoas se envolverem tanto com a             
disputa que perdem o censo mesmo do limite. 
 
(E) Por mais que se empenhe na competição os competidores mais fanatisados parece que              
de fato não tem o desejo de chegar à seus objetivos. 
 
12. No primeiro parágrafo, dinâmica e propriedades conhecidas da corrida          
armamentista 
 
(A) São vagamente aludidas, sem discriminação. 
 
(B) Constituem passos que se especificam no parágrafo seguinte. 
 
(C) Detalham-se a seguir, em passos encadeados. 
 
(D) Levam a concluir que não há lógica em seu processo. 
 
(E) Representam etapas possíveis de um caminho obscuro. 
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TEXTO VII 
 
Uma mudança ocorrida no último meio século foi o aparecimento do museu que             
constitui, por si só, uma grande atração cultural, independentemente do conteúdo a            
ser exibido em seu interior. Esses edifícios espetaculares e em geral arrojados vêm             
sendo construídos por arquitetos de estima universal e se destinam a criar grandes             
polos globais de atração cultural em centros em tudo o mais periféricos e pouco              
atrativos. O que acontece dentro desses museus é irrelevante ou secundário. Um            
exemplo disso ocorreu na cidade de Bilbao. Em tudo o mais praticamente            
inexpressiva, nos anos 1990 ela transformou-se num polo turístico global graças ao            
Museu Guggenheim, do arquiteto Frank Gehry. A arte visual contemporânea, desde o  
 
esgotamento do modernismo nos anos 1950, considera adequados e agradáveis para           
exposições esses espaços que exageram a própria importância e são funcionalmente           
incertos. Não obstante, coleções de grande significado para a humanidade, expostas,           
por exemplo, no Museu do Prado, ainda não precisam recorrer a ambientes de             
acrobacia arquitetônica. 

(Adaptado de: HOBSBAWM, Eric. Tempos fraturados: Cultura e sociedade no século           
XX. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, edição digital)  

13. A partir do texto, afirma-se corretamente: 
 
(A) Sem prejuízo do sentido, a vírgula colocada imediatamente após “obstante”, no            
segmento Não obstante, acervos de grande significado para a humanidade, pode ser            
suprimida. 
 
(B) O segmento por arquitetos de estima universal tem valor concessivo. 
 
(C) O segmento o esgotamento do modernismo é sujeito da forma verbal constante em              
considera adequados e agradáveis. 
 
(D) O segmento graças ao apelo arquitetônico exprime noção de consequência. 
 
(E) A inserção de uma vírgula após museu em Uma mudança ocorrida no último meio               
século foi o aparecimento do museu que constitui [..] a grande atração cultural altera o               
sentido original da frase. 
 
TEXTO VIII 
 
I. A ideia do triunfo da democracia ficou associada à obra de Francis Fukuyama. Em               
controverso ensaio publicado nos anos 1980, Fukuyama afirmava que o          
encerramento da Guerra Fria levaria à “universalização da democracia liberal          
ocidental como forma definitiva de governo humano”. O triunfo da democracia,  
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proclamou numa frase que veio a condensar o otimismo de 1989, marcaria o “fim da               
história”. 

II. Muitos criticaram Fukuyama por sua suposta ingenuidade. Alguns alegavam que a            
democracia liberal estava longe de ser implementada em larga escala, porquanto           
muitos países se mostrariam resistentes a essa ideia importada do Ocidente. Outros            
afirmavam que era cedo para prever que tipo de avanço a engenhosidade humana             
seria capaz de conceber: talvez a democracia liberal fosse apenas o prelúdio de             
outras formas de governo, mais justas e esclarecidas. 

III. A despeito das críticas sofridas, o pressuposto fundamental de Fukuyama se            
revelou de enorme influência. A maioria dos cientistas políticos acreditava que a            
democracia liberal permaneceria inabalável em certos redutos, ainda que o sistema           
não triunfasse no mundo todo. Na verdade, a maior parte dos cientistas políticos,             
embora evitando fazer grandes generalizações sobre o fim da história, chegou mais            
ou menos à mesma conclusão de Fukuyama. 

IV. Impressionados com a estabilidade das democracias ricas, cientistas políticos          
começaram a conceber a história do pós-guerra como um processo de consolidação            
democrática. Para sustentar uma democracia duradoura, o país devia atingir níveis           
altos de riqueza e educação. Tinha de construir uma sociedade civil forte e assegurar              
a neutralidade de instituições de Estado fundamentais. Todos esses objetivos          
frequentemente se revelaram fugidios. Mas a recompensa que acenava no horizonte           
era tão valiosa quanto perene. A consolidação democrática, segundo essa visão, era            
uma via de mão única. 

(Adaptado de: MOUNK, Yascha. O povo contra a democracia. Trad. Cássio de Arantes             
Leite e Débora Landsberg. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, edição digital.) 

14. Está correta a redação do seguinte comentário: 
 
(A) Tem se revelado estáveis em diferentes regiões do mundo, democracias consolidadas            
com o fim da Segunda Guerra Mundial. 
 
(B) Acompanham períodos de estabilidade democrática, um rápido aumento no padrão de            
vida, o que alimenta nos cidadãos a esperança de um futuro promissor. 
 
(C) Alguns questionam se a deterioração de determinadas condições econômicas colocam           
em risco as conquistas democráticas de uma nação. 
 
(D) Cientistas políticos questionam, se a estabilidade pregressa da democracia teria sido            
ocasionada por certas condições que atualmente já não se vê. 
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(E) Observam-se, desde o advento das democracias modernas, melhorias crescentes nas           
condições socioeconômicas da população. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 
15. O valor do equipamento A, adquirido por R$ 10.000,00, se deprecia 5% após o               
primeiro ano de uso e 6% após o segundo ano de uso. O valor do equipamento B,                 
adquirido no mesmo dia em que A foi adquirido, se deprecia 7% após o primeiro ano                
de uso e 9% após o segundo ano de uso. Sabe-se que, após 2 anos da aquisição e                  
uso dos dois equipamentos, seus valores, já depreciados, são iguais. 
 
Uma expressão numérica que, se resolvida corretamente em uma calculadora,          
fornecerá o valor de aquisição do equipamento B, em reais, é 
 
(A) (950 × 940) ÷ (0,93 × 0,91) . 
 
(B) (105 ×106) ÷ (1,07 ×1,09) . 
 
(C) (95 × 94) ÷ (0,93 × 0,91) . 
 
(D) (9500 × 9400) ÷ (0,93 × 0,91) . 
 
(E) (1050 ×1060) ÷ (1,07 ×1,09) . 

16. Um total de 90 tarefas está distribuído em quatro tipos: administrativas, contábeis,             
comerciais, manutenção. Vinte tarefas são administrativas, 25 são contábeis, 30 são           
comerciais e 15 são de manutenção. Sorteando-se ao acaso x tarefas, o menor valor              
de x para que, necessariamente, no conjunto de tarefas sorteadas haja, ao menos,             
uma de cada um dos quatro tipos é 
 
(A) 76. 
 
(B) 61. 
 
(C) 5. 
 
(D) 62. 
 
(E) 66. 
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TEXTO IX 
 
Em uma situação hipotética, um Tribunal julgou procedente o recurso de um jogador             
profissional que atua num clube do interior paulista, e manteve o reconhecimento da             
unicidade contratual no período de 5/8/2013 a 22/9/2015, desconsiderando, assim, a           
dispensa ocorrida em 27/7/2015. A decisão colegiada também aumentou de R$ 5 mil             
para R$ 32 mil a multa compensatória a ser paga pelo clube ao jogador, pela dispensa                
imotivada.  
(Adaptado de: http://portal.trt15.jus.br/. Acessado em: 29/03/18)  
 
17. De acordo com a notícia, o aumento percentual da multa compensatória a ser              
paga ao jogador foi de 
 
(A) 185%. 
 
(B) 156%. 
 
(C) 540%. 
 
(D) 640%. 
 
(E) 590%. 
 
18. A, B, C e D são alguns dos candidatos à presidência de um certo país. Um analista                  
político, em entrevista a um programa de rádio, fez três previsões sobre o 1° turno               
das eleições: 
 
− Se A ficar em primeiro lugar, então nem B e nem C ficarão entre os três primeiros. 
− Se B ficar entre os três primeiros, então A não ficará entre os três primeiros. 
− Se D ficar entre os três primeiros, então C ficará entre os três primeiros. 
 
Assim, se A ficar em primeiro lugar no 1° turno e se as previsões do analista                
estiverem corretas, então, sobre B, C e D, pode-se concluir que 
 
(A) Certamente nenhum deles estará entre os três primeiros. 
 
(B) D poderá ou não estar entre os três primeiros. 
 
(C) Certamente apenas D estará entre os três primeiros. 
 
(D) C ou D, mas não ambos, poderão estar entre os três primeiros. 
 
(E) Certamente apenas B e C não estarão entre os três primeiros. 
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19. Considere os dois argumentos a seguir: 
 
I. Se Ana Maria nunca escreve petições, então ela não sabe escrever petições. Ana              
Maria nunca escreve petições. Portanto, Ana Maria não sabe escrever petições. 
II. Se Ana Maria não sabe escrever petições, então ela nunca escreve petições. Ana              
Maria nunca escreve petições. Portanto, Ana Maria não sabe escrever petições. 
 
Comparando a validade formal dos dois argumentos e a plausibilidade das primeiras            
premissas de cada um, é correto concluir que 
 
(A) O argumento I é inválido e o argumento II é válido, mesmo que a primeira premissa de I                   
seja mais plausível que a de II. 
 
(B) Ambos os argumentos são válidos, a despeito das primeiras premissas de ambos serem              
ou não plausíveis. 
 
(C) Ambos os argumentos são inválidos, a despeito das primeiras premissas de ambos             
serem ou não plausíveis. 
 
(D) O argumento I é inválido e o argumento II é válido, pois a primeira premissa de II é mais                    
plausível que a de I. 
 
E) O argumento I é válido e o argumento II é inválido, mesmo que a primeira premissa de II                   
seja mais plausível que a de I. 
 
20. Lúcio, Maurício e Júlio são sócios em uma empresa, sendo as partes de cada um:                
15%, 25% e 60%, não necessariamente nessa ordem. Cada um dos sócios atua na              
empresa, mas em diferentes setores: Administração, Vendas e Informática. Além          
disso, sabe-se que: 
 
− o que atua na Administração não é o que tem 15% da empresa;  
− o que atua em Informática é amigo de infância do que tem 60%; 
 − Júlio não atua em vendas;  
− quem atua em vendas é o sócio majoritário;  
− Lúcio tem 25% da empresa.  
 
Dessa forma, se a empresa está avaliada em R$ 120.000,00, então o valor da parte de                
Júlio é 
 
(A) R$ 30.000,00. 
 
(B) R$ 18.000,00. 
 
(C) R$ 72.000,00. 
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(D) R$ 36.000,00 
 
(E) R$ 12.000,00. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
21. Funcionário de uma empresa prestadora de serviços de informática em um órgão  
 
da Administração direta municipal ofereceu ao servidor responsável pela gestão do           
contrato gratificação periódica para que ele atestasse a boa execução dos serviços.            
Ocorre que os serviços estavam efetivamente sendo bem executados, o que não            
impediu o servidor de aceitar a gratificação. A conduta descrita 
 
(A) Indica a prática de ato de improbidade pelo servidor, mas não admite a extensão de                
responsabilidade ao particular, pois não houve prejuízo ao erário, já que os serviços foram              
bem executados. 
 
(B) Não configura ato de improbidade por parte do servidor ou do particular, considerando              
que os serviços foram executados a contento, não ensejando prejuízo ao erário. 
 
(C) Demonstra dolo por parte do servidor, tipificando ato de improbidade que gera             
enriquecimento ilícito, independentemente da boa execução dos serviços, o que também           
não impede a aplicação de sanções ao particular que agiu em conjunto com o servidor. 
 
(D) Pode implicar infração disciplinar e ilícito civil, mas não pode configurar ato de              
improbidade, diante da ausência de dolo e de prejuízo ao erário, que recebeu os serviços               
adequadamente. 
 
(E) Implica a tipificação de ato de improbidade por parte do servidor, que agiu dolosamente               
para se enriquecer ilicitamente, não cabendo responsabilização do particular, salvo na           
esfera criminal, pois não mantém qualquer vínculo com a Administração. 
 
 
22. Suponha que um agente público tenha determinado a interdição de um            
estabelecimento industrial, declarando, como razão da interdição, que o mesmo          
oferecia risco à saúde pública em face de potencial de contaminação pelos resíduos             
produzidos. Subsequentemente, o dono do estabelecimento conseguiu comprovar,        
mediante perícia, que as circunstâncias fáticas indicadas pela Administração seriam          
inexistentes, eis que os resíduos em questão não apresentavam o risco indicado.            
Diante de tal situação, o ato administrativo de interdição 
 
(A) Poderá ser revisto pela Administração, com base na autotutela que informa a atuação              
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administrativa, ou revogado em sede judicial por abuso de poder. 
 
(B) Somente poderá ser atacado na esfera administrativa, eis que de natureza vinculada,             
fundado no exercício do poder de polícia. 
 
(C) Poderá ser questionado administrativa ou judicialmente, sendo viável a anulação judicial            
por vício de motivo. 
 
(D) Será passível de anulação judicial apenas se identificado desvio de finalidade, mantida             
a via administrativa para a anulação por outros vícios. 
 
(E) Deverá ser anulado pela própria Administração, por vício de motivação, assegurada a             
via judicial apenas após esgotada a esfera de discussão administrativa. 
 
23. Uma autarquia estadual realizou pregão presencial para substituição de carpete e            
aquisição de determinada extensão de piso de madeira para suas unidades que  
 
contam com grande fluxo de pessoas diariamente. Exigiu no edital a apresentação de             
amostra do piso, a fim de aferir sua espessura e durabilidade, diante da razão e               
finalidade da aquisição. No dia do pregão, houve comparecimento de apenas um            
interessado, o que permite 
 
(A) Concluir ser dispensável a apresentação de amostra, considerando que o licitante será,             
invariavelmente, o contratado para o fornecimento. 
 
(B) Presumir que a licitação foi frustrada, já que o pregão exige, obrigatoriamente,             
competição entre os interessados. 
 
(C) A contratação direta do licitante, revogando-se o pregão instaurado, desde que a             
amostra levada pelo mesmo seja aprovada sob o ponto de vista técnico. 
 
(D) Declarar deserta a licitação, cabendo à autarquia reiniciar procedimento de contratação,            
sendo, em razão de sua natureza jurídica, prescindível novo certame. 
 
(E) O prosseguimento do pregão, com a classificação do licitante caso apresente lance em              
consonância com os critérios do edital, exigindo-se, então, a apresentação da amostra para,             
se aprovada, declará-lo vencedor. 
 
24. Suponha que um empregado de empresa privada, concessionária de serviço           
público de coleta de lixo, ao manobrar o veículo que estava efetuando a coleta              
urbana, tenha abalroado o muro de um edifício e este veio a desabar. Considerando o               
regramento estabelecido pela Constituição da República sobre responsabilidade civil         
da Administração pública, 
 
(A) Inexiste responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados, eis que tal            
modalidade de responsabilização somente se aplica a pessoas jurídicas de direito público. 
 
(B) O município, na condição de poder concedente, é quem responde, primariamente, pelos             
prejuízos causados, cabendo direito de regresso contra a concessionária. 
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(C) A empresa concessionária responde pelos prejuízos causados, independentemente de          
comprovação de dolo ou culpa do empregado. 
 
(D) A empresa concessionária somente responderá pelos prejuízos causados se          
comprovado nexo de causalidade e culpa grave de seu empregado. 
 
(E) A responsabilidade primária pela reparação do dano é do empregado, que poderá,             
contudo, exercer direito de regresso contra a concessionária, se comprovada culpa           
concorrente. 
 
25. Diante de uma decisão de reintegração de determinado servidor ao cargo que             
anteriormente ocupava, aquele 
 
(A) Será necessariamente colocado em disponibilidade se o cargo anterior estiver sendo            
ocupado por outro servidor. 
 
(B) Passará a ocupar cargo imediatamente superior ao que ocupava, no caso de extinção              
deste ou se tiver sido provido por terceiro. 
 
(C) Será automaticamente colocado em disponibilidade ou no quadro de cargos em            
extinção. 
 
(D) Pode ser reintegrado no cargo resultante da transformação do anteriormente ocupado,            
caso tenha se operado essa alteração. 
 
(E) Passará a ocupar exatamente o mesmo cargo anterior, por direito subjetivo, ainda que              
tivesse sido extinto, cabendo exoneração do servidor que estivesse ocupando referido           
cargo no momento da reintegração. 
 
26. Uma servidora formulou requerimento de contagem de tempo de serviço anterior            
ao seu ingresso no serviço público. Houve indeferimento, do qual ela recorreu. A             
autoridade recorrida encaminhou o recurso à autoridade superior, que editou ato           
delegando as decisões sobre recursos administrativos ao seu subordinado que lhe           
havia encaminhado o processo. Esse cenário 
 
(A) Pode conter ilegalidade no caso de a decisão proferida ser recorrível, considerando que              
em alguns casos a revisão permite apenas pedido de reconsideração. 
 
(B) É aderente a lei, pois antes da apreciação o recurso deve ser obrigatoriamente              
apreciado como pedido de reconsideração. 
 
(C) É válido e legal, pois a decisão em recurso administrativo não faz coisa julgada, de                
modo que fica reservado à servidora recorrer ao Judiciário. 
 
(D) Apresenta nulidade, pois a delegação poderia ter sido feita à autoridade subordinada,             
desde que diversa daquela que proferiu a decisão recorrida, sob pena de supressão de              
instâncias. 
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(E) contém ilegalidade, pois a competência para decisão de recursos administrativos não            
pode ser delegada, em especial para a mesma autoridade que proferiu a decisão recorrida. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 
27. Segundo a doutrina, é possível conceituar a ação penal como o direito do              
Estado-acusação ou da vítima de ingressar em juízo, pretendendo a prestação           
jurisdicional, consistente na aplicação das normas de direito penal ao caso concreto.            
Sobre a ação penal, a legislação vigente dispõe: 
 
(A) A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério                
Público não oferece denúncia no prazo legal. 
 
(B) A ação de iniciativa privada é promovida exclusivamente mediante denúncia do            
ofendido. 
 
(C) No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o                 
direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao Ministério Público. 
 
(D) A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do               
Ministro da Justiça. 
 
(E) A ação pública é promovida pelo ofendido, dependendo, quando a lei o exige, de               
representação do Ministério Público ou de requisição do Ministro da Justiça. 
 
28. Acerca da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória, é correto             
afirmar que 
 
(A) No curso de inquérito policial instaurado para apuração de delito de receptação             
qualificada, sendo o investigado reincidente em crime doloso, pode o Juiz decretar sua             
prisão temporária pelo prazo de cinco dias, renovável por igual período. 
 
(B) É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares              
preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, salvo em caso de                
crimes hediondos ou equiparados.  
 
(C) A Autoridade Policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena              
privativa de liberdade máxima não seja superior a dois anos, sendo o acusado primário e de                
bons antecedentes. 
 
(D) Ocorre flagrante impróprio ou quase flagrante quando o agente é encontrado, logo             
depois de cometer a infração penal, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam              
presumir ser ele o autor da infração. 
 
(E) É cabível a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa,               
devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após identificado, salvo se outra             
hipótese recomendar a medida. 
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29. No que tange à disciplina dos recursos em processo penal, 
 
(A) É permitido ao Ministério Público, em razão de sua independência funcional, ou por se               
convencer do acerto da decisão proferida, desistir de recurso que haja interposto. 
 
(B) Tendo em vista o princípio da ampla defesa, é plenamente admissível recurso da parte,               
ainda que não tenha interesse na reforma ou na modificação da decisão. 
 
(C) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em               
relação a parte dele. 
 
(D) Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão que receber a denúncia ou a queixa. 
 
(E) No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus                
aproveitará aos outros, ainda que fundado em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 
 
30. Nos termos preconizados pelas Leis nº 9.099/1995 e nº 10.259/2001, que regulam             
os Juizados Especiais Criminais, considere:  
 
I. A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei nº 9.099/1995 não               
faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação           
anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal          
mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial.  
 
II. O Ministério Público poderá oferecer proposta de transação penal a Ricardo,            
primário e de bons antecedentes, acusado de cometer crime eleitoral previsto no            
artigo 39, da Lei nº 9.507/1997, ao ser surpreendido realizando propaganda de boca de              
urna no último pleito, crime este punível com detenção de 6 meses a 1 ano e multa.  
 
III. O Ministério Público não poderá oferecer proposta de transação penal a Rodolfo,             
primário e de bons antecedentes, e acusado de cometer crime de usurpação de             
função pública, previsto no artigo 328, do Código Penal, que prevê pena de detenção              
de 3 meses a 2 anos e multa. Está correto o que consta APENAS em 
 
(A) II e III. 
 
(B) II. 
 
(C) I e III. 
 
(D) I e II. 
 
(E) I. 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
 
31. Conforme estabelece a Constituição Federal, cabe à lei complementar dispor           
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sobre conflitos de competência tributária. Nesse sentido, o Código Tributário          
Nacional (CTN) dispõe que a competência tributária: 
 
(A) Plena será dividida entre os entes, na mesma proporção do produto da arrecadação na               
hipótese de tributo, cujo produto da arrecadação seja atribuído pela Constituição a dois ou              
mais entes federados. 
 
(B) É indelegável, sendo permitida a atribuição das funções de arrecadar, de fiscalizar, de              
legislar e de executar leis a outra pessoa jurídica de direito interno. 
 
(C) É indelegável, sendo permitida a atribuição das funções de fiscalizar tributos e de              
executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária a outra            
pessoa jurídica de direito público. 
 
(D) É delegável, mas pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa               
jurídica de direito público que a tenha conferido. 
 
(E) É plena, ilimitada e delegável e compreende a competência legislativa, fiscalizatória,            
arrecadatória e sancionatória. 
 
32. De acordo com o Código Tributário Nacional, a obrigação tributária principal é 
 
(A) Aquela cujo cumprimento o fisco deve exigir em primeiro lugar, sob pena de ocorrência               
de responsabilidade funcional administrativa 
 
(B) A obrigação acessória cujo cumprimento antecede ao de todas as demais, dentro de              
determinado período, e no mesmo exercício financeiro. 
 
(C) Aquela que surge com a ocorrência do fato gerador e que tem por objeto o pagamento                 
de tributo ou penalidade pecuniária. 
 
(D) A mais importante de todas as obrigações acessórias, embora seu adimplemento não             
precise ocorrer, necessariamente, antes do adimplemento das obrigações primárias. 
 
(E) Aquela cujo cumprimento o fisco deve exigir em primeiro lugar, sob pena de ocorrência               
de crime funcional. 
 
33. Conforme o Código Tributário Nacional (CTN), no que tange à responsabilidade            
tributária, a pessoa de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título,             
estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva         
exploração 
 
(A) Não responde pelos tributos devidos pelo alienante ou pelo estabelecimento alienado            
até a data da compra, se o alienante continuar exercendo a atividade econômica no mesmo               
ramo ou for declarado falido. 
 
(B) Não responde pelos tributos devidos até a data da compra, se a alienação for judicial, no                 
âmbito de processo de falência, exceto se for sócio da sociedade falida, sociedade             
controlada pelo devedor falido, parente em linha reta ou colateral até o 4º grau do devedor                
falido ou de seus sócios, ou agente do falido. 
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(C) Não responde pelos tributos devidos após a compra do estabelecimento adquirido, por             
até 3 anos, se o alienante estava falido ou em recuperação judicial. 
 
(D) Responde integralmente pelos tributos devidos até 12 meses da data da aquisição, se o               
alienante, por qualquer motivo, cessar a atividade econômica ou, estando em recuperação            
judicial, falir. 
 
(E) Responde subsidiariamente pelos tributos devidos até a data da compra, se o alienante,              
por qualquer motivo, cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. 
 
34. É fundamental, para o exercício do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Estadual,             
conhecer as regras do Código Tributário Nacional a respeito do lançamento tributário,            
pois uma de suas atividades funcionais poderá ser a de promover a constituição do              
crédito tributário, por meio daquele procedimento administrativo. De acordo com o           
referido Código, 
 
(A) A legislação tributária de cada tributo poderá fixar prazo para homologação da atividade              
desenvolvida pelo sujeito passivo, que será de cinco anos, a contar do primeiro dia do  
 
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, e de oito anos,               
no caso de se comprovar que o sujeito passivo agiu com dolo, fraude ou simulação. 
 
(B) Quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com               
dolo, fraude ou simulação, a autoridade administrativa deverá desenvolver a atividade de            
lançamento por homologação do tributo e da penalidade pecuniária. 
 
(C) Quando o sujeito passivo ou terceiro presta à autoridade administrativa, na forma da              
legislação tributária, informações sobre matéria de fato, indispensáveis à constituição do           
crédito tributário, está-se diante do denominado “lançamento de ofício”. 
 
(D) O lançamento que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo,              
ou a terceiro, a obrigação de prestar autoridade administrativa, na forma da legislação  
 
tributária, informações sobre matéria de fato, as quais deverão ser homologadas no prazo             
decadencial de cinco anos, denomina-se “lançamento por homologação”. 
 
(E) Quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente              
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária, o lançamento será efetuado,             
de ofício, aplicando-se ao infrator a penalidade pecuniária correspondente. 
 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 
35. Conforme regras contidas na Lei nº 8.213/1991, quanto ao benefício de            
aposentadoria, 
 
(A) A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao regime geral não lhe                   
conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por            
motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. 
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(B) O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência             
permanente de outra pessoa será acrescido de trinta por cento. 
 
(C) A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida              
em lei, completar sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco, se mulher. 
 
(D) A aposentadoria especial será devida ao segurado que tiver trabalhado durante dez,             
quinze ou vinte anos, conforme a atividade profissional, sujeito a condições especiais que             
prejudiquem a saúde ou a integridade física. 
 
(E) A aposentadoria especial consistirá numa renda mensal de oitenta e cinco por cento do               
salário de benefício, mais um por cento deste, por grupo de doze contribuições, até atingir o                
teto de cem por cento. 
 
36. Conforme a Lei no 8.213/1991, a concessão das prestações pecuniárias do Regime             
Geral de Previdência Social depende do seguinte período de carência: 
 
(A) 12 contribuições mensais para auxílio reclusão. 
 
(B) 18 contribuições mensais para salário-maternidade de trabalhadora avulsa. 
 
(C) 180 contribuições mensais para aposentadoria especial. 
 
(D) 12 contribuições mensais para pensão por morte. 
 
(E) 120 contribuições mensais para auxílio acidente. 
 
37. Considere as situações hipotéticas abaixo 
 
I. Cleide está cumprindo pena de reclusão pela prática do crime de homicídio             
qualificado. 
 
II. Duda deixou de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social 
 
III. Firmina está passando por dificuldades financeiras e deixou de contribuir para a             
Previdência Social na qualidade de segurada facultativa. 
 
De acordo com o Decreto n° 3.048/1999, Cleide, Duda e Firmina manterão a qualidade              
de seguradas, independentemente de contribuições, respectivamente, até 
 
(A) Doze meses após o livramento; doze meses após a cessação das contribuições e doze               
meses após a cessação das contribuições. 
 
(B) Seis meses após o livramento; doze meses após a cessação das contribuições e doze               
meses após a cessação das contribuições. 
 
(C) Doze meses após o livramento; doze meses após a cessação das contribuições e seis               
meses após a cessação das contribuições. 
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(D) Seis meses após o livramento; seis meses após a cessação das contribuições e seis               
meses após a cessação das contribuições. 
 
(E) Doze meses após o livramento; seis meses após a cessação das contribuições e seis               
meses após a cessação das contribuições. 
 
38. A respeito do benefício da pensão por morte: 
 
(A) Será devido sempre a partir da data do óbito, independente da data do requerimento. 
 
(B) Perde o direito ao referido benefício, após o trânsito em julgado, o condenado pela               
prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do segurado. 
 
(C) Será devido sempre a partir da data do requerimento. 
 
(D) Perde o direito ao referido benefício, após o trânsito em julgado, o condenado pela               
prática de crime de que tenha resultado a morte do segurado, ainda que na forma culposa. 
 
(E) Em caso de desaparecimento do segurado por acidente, desastre ou catástrofe, os seus              
dependentes farão jus à pensão provisória por morte após 6 meses da data do evento,               
independente de prova do ocorrido. 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
39. Ao disciplinar os Direitos e Garantias Fundamentais, a Constituição Federal           
estabelece: 
 
(A) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum,             
praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de            
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. 
 
(B) É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e              
das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na              
forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal, civil, e instrução processual              
administrativa. 
 
(C) A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas depende de autorização                
estatal, sendo permitida, ainda, interferência do Estado em seu funcionamento. 
 
(D) A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família,              
poderá ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade             
produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. 
 
(E) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem             
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar              
socorro, ou, durante qualquer horário do dia ou da noite, por determinação judicial. 
 
40. À vista das disposições constitucionais, os direitos e garantias fundamentais: 
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(A) São apenas aqueles especificamente expressos na Constituição Federal, no tópico a            
eles especialmente destinado, podendo ser aumentados ou diminuídos por meio de           
Emenda Constitucional. 
 
(B) Expressos na Constituição Federal não excluem outros decorrentes do regime e dos             
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa             
do Brasil seja parte. 
 
(C) Poderão ser assegurados em tratados e convenções internacionais, que serão           
equivalentes às emendas constitucionais se forem aprovados, em dois turnos, em cada uma             
das Casas do Congresso Nacional, pelo voto de 2/5 de seus membros. 
 
(D) Não expressos na Constituição Federal serão assegurados em território nacional  
 
apenas se constarem de tratados internacionais que forem aprovados pela maioria absoluta            
dos integrantes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e homologados por             
Decreto do Presidente da República. 
 
(E) Somente terão aplicação, por meio de suas normas definidoras, após a edição de lei               
complementar aprovada por 4/5 dos membros do Congresso Nacional. 
 
41. Considere que o indivíduo A, brasileiro naturalizado, de 31 anos, alfabetizado, em             
pleno exercício de seus direitos políticos, pretende se candidatar ao cargo de            
Senador. Considere que o indivíduo B, brasileiro naturalizado, de 32 anos,  
 
alfabetizado, em pleno exercício de seus direitos políticos, pretende se candidatar ao            
cargo de Governador de Estado. Diante desse quadro, em decorrência das eleições            
que ocorrem neste ano, 
 
(A) O indivíduo A não pode ocupar o cargo de Senador por não ser brasileiro nato. 
 
(B) O indivíduo B não pode ocupar o cargo de Governador de Estado por não ter 35 anos. 
 
(C) Apenas o indivíduo B pode ser eleito e ocupar o cargo pretendido. 
 
(D) Apenas o indivíduo A pode ser eleito e ocupar o cargo pretendido. 
 
(E) Os indivíduos A e B podem ser eleitos e ocupar os cargos pretendidos. 
 
42. À luz do que disciplina a Constituição Federal sobre a organização da República              
Federativa do Brasil, 
 
(A) O Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se            
anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante           
aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso           
Nacional, por meio de emenda à Constituição. 
 
(B) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei               
estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de            
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consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após          
divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da            
lei. 
 
(C) Poderão ser instituídas pela União, mediante lei complementar, regiões metropolitanas,           
aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios         
limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de              
interesse comum. 
 
(D) No âmbito da legislação concorrente, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os             
Estados não poderão exercer sua competência legislativa suplementar. 
 
(E) Compete aos Municípios organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão             
ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte            
intermunicipal, que tem caráter essencial. 
 
43. Sobre a responsabilidade do Presidente da República, 
 
(A) O Presidente não ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns, ainda              
que recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. 
 
(B) Os crimes de responsabilidade estão definidos taxativamente pela Constituição Federal,           
não competindo à lei aumentar o rol de condutas. 
 
(C) Admitida a acusação contra o Presidente da República, por maioria absoluta da Câmara              
dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nos             
crimes de responsabilidade. 
 
(D) Os crimes de responsabilidade serão definidos em lei especial, que estabelecerá as             
normas de processo e julgamento. 
 
(E) Decorrido o prazo de cento e oitenta dias, se o julgamento não estiver concluído,               
cessará o afastamento do Presidente, extinguindo-se o processo. 
 
44. Proposta de emenda à Constituição, de iniciativa de 27 Senadores, visando            
instituir o voto facultativo, inicia seu trâmite no Senado e obtém, em primeiro turno,              
voto favorável de 61 e, em segundo turno, voto favorável de 57 de seus membros.               
Nessa hipótese, à luz da disciplina constitucional do processo legislativo, referida           
proposta 
 
(A) Deverá ser encaminhada à Câmara dos Deputados, para discussão e votação, em dois              
turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 3/5 dos votos dos Deputados            
Federais. 
 
(B) Foi rejeitada, após o segundo turno de votação no Senado, não podendo a matéria em                
questão ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. 
 
(C) Não observou o número mínimo de subscritores exigido pela Constituição, para            
apresentação de proposta de emenda de iniciativa de membros do Senado, vício que não              
se convalida nem mesmo com a aprovação havida posteriormente em dois turnos de             
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votação na Casa legislativa em que tramitou. 
 
(D) Deveria ter iniciado seu trâmite na Câmara dos Deputados, por se tratar de proposta de                
emenda à Constituição, vício que não se convalida nem mesmo com eventual aprovação             
posterior em dois turnos de votação na Casa legislativa em que deveria ter iniciado. 
 
(E) Possui objeto incompatível com os limites materiais impostos às emendas           
constitucionais, vício que não se convalida nem mesmo com a aprovação havida            
posteriormente em dois turnos de votação na Casa legislativa em que tramitou. 

DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD 

 
45. Em uma repartição pública, existem diversas pessoas aguardando por          
atendimento, dentre as quais se encontram as seguintes pessoas: uma pessoa com            
deficiência física (cadeirante), um jovem de 18 anos com o braço imobilizado            
temporariamente em razão de fratura no dedo indicador, uma pessoa com deficiência            
mental, um adolescente de 16 anos, uma mulher com 55 anos, uma mulher grávida              
com 30 anos, uma mulher com criança de colo, uma pessoa com doença grave, um               
homem obeso de 25 anos, uma mulher que deixou o seu filho de apenas 2 meses em                 
casa e um homem com 60 anos. De acordo com a Lei nº 10.048/2000, têm direito ao                 
atendimento prioritário 
 
(A) Todas as pessoas mencionadas no exemplo acima, com exceção do jovem de 18 anos               
com o braço imobilizado temporariamente em razão de fratura no dedo indicador e o              
homem obeso de 25 anos, pois são as únicas que não apresentam as características              
descritivas que permitem concluir que se encaixam nos critérios de prioridade previstos na             
referida lei. 
 
(B) Todas as pessoas mencionadas no exemplo acima, pois as características descritivas            
de todas elas permitem concluir que se encaixam nos critérios de prioridade previstos na              
referida lei. 
 
(C) Apenas a pessoa com deficiência física (cadeirante), a mulher grávida com 30 anos e o                
homem com 60 anos, pois essas são as únicas pessoas que apresentam as características              
descritivas que permitem concluir que se encaixam nos critérios de prioridade previstos na             
referida lei. 
 
(D) Apenas a pessoa com deficiência física (cadeirante), a pessoa com deficiência mental, a              
mulher grávida com 30 anos, a mulher com criança de colo, o homem obeso de 25 anos, a                  
mulher que deixou o seu filho de apenas 2 meses em casa e o homem com 60 anos, pois                   
estas são as únicas pessoas que apresentam as características descritivas que permitem            
concluir que se encaixam nos critérios de prioridade previstos na referida lei. 
 
(E) Apenas a pessoa com deficiência física (cadeirante), a mulher grávida com 30 anos, a               
mulher com criança de colo, a pessoa com doença grave e o homem com 60 anos, pois                 
estas são as únicas pessoas que apresentam as características descritivas que permitem            
concluir que se encaixam nos critérios de prioridade previstos na referida lei. 
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46. Um telecentro comunitário recebe recursos federais. Nele há três laboratórios de            
informática com 8, 12 e 16 computadores, respectivamente. Para ficar em           
conformidade com a Lei 13.146, de 06 de julho de 2015, o número de equipamentos               
acessíveis a pessoas com deficiência visual deve ser 
 
(A) 1. 
 
(B) 2. 
 
(C) 3. 
 
(D) 4. 
 
(E) 5. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

47. Os negócios processuais 
 
(A) Típicos são, por exemplo, a eleição do foro, a desistência da ação após a apresentação                
de resposta do réu, a distribuição convencional do ônus da prova e a calendarização do               
processo. 
 
(B) Autorizam que as partes possam estabelecer consensualmente a proibição da           
intervenção de terceiro na condição de amicus curiae e do Ministério Público na condição              
de fiscal da ordem jurídica, a fim de assegurar a celeridade do processo. 
 
(C) Somente são permitidos caso o direito material em discussão naquele processo seja             
disponível, de maneira que são vedados quaisquer negócios processuais em processos que            
tenham por objeto algum direito substancial indisponível. 
 
(D) Dependem somente da vontade das partes envolvidas, de modo que se mostra             
desnecessária a participação ou a homologação judicial das convenções processuais          
estabelecidas pela livre manifestação das partes. 
 
(E) São um instituto novo no sistema processual civil brasileiro, inaugurado com o advento              
do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual ainda pairam diversas controvérsias              
na doutrina e jurisprudência a seu respeito. 
 
48. Humberto comparece à unidade da Defensoria Pública da cidade onde reside, no             
interior do Estado, informando que recebeu citação de uma demanda em que se             
discutem direitos reais sobre bens móveis, proposta na capital do mesmo Estado,            
sendo intimado no mesmo ato do prazo para a apresentação de resposta. Humberto             
discorda do pedido do autor e deseja apresentar defesa. Diante desta situação, o             
Defensor lotado no interior do Estado deverá 
 
(A) Elaborar a peça defensiva de contestação, que poderá ser protocolada no foro de              
domicílio do réu, ainda que não apresente preliminar de incompetência do juízo. 
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(B) Elaborar a peça defensiva de contestação, que somente poderá ser protocolada no foro              
de domicílio do réu se a carta precatória ainda não tiver sido devolvida ao juízo deprecante. 
 
(C) Elaborar a peça defensiva de contestação, com a alegação de incompetência do juízo              
em preliminar de contestação, hipótese em que poderá protocolar a contestação no foro de              
domicílio do réu. 
 
(D) Orientar Humberto para que compareça ao atendimento da Defensoria Pública na            
Capital, onde deverão ser tomadas as medidas em sua defesa, inclusive a elaboração de              
contestação. 
 
(E) Elaborar a peça defensiva de contestação, protocolando-a necessariamente no foro da            
Capital, onde está sendo processada a ação, em razão da existência de norma de              
competência absoluta quanto ao foro da situação do bem. 
 
49. Em relação à ação monitoria, considere: 
 
I. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova               
escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o              
pagamento de valor em dinheiro ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não               
fazer, exclusivamente. 
II. É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública. 
 
III. Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor,            
o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao           
procedimento comum. 
IV. Desde que previamente seguro o juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no               
prazo de quinze dias, embargos à ação monitória. 
V. Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á              
declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo          
discriminado e atualizado da dívida; não apontado o valor correto ou não apresentado             
o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único             
fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o            
juiz deixará de examinar a alegação de excesso. 
 
Está correto o que se afirma APENAS em 
 
(A) I, IV e V. 
 
(B) I, II , IV e V. 
 
(C) II , III e V. 
 
(D) II , III , IV e V. 
 
(E) I, II e III . 
 
50. Uma ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública foi julgada improcedente            
e, após o esgotamento do prazo para recurso, adveio o trânsito em julgado. Nesse              
caso, de acordo com a Lei da Ação Civil Pública, a coisa julgada 
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(A) Não se limita ao território da competência do órgão prolator da decisão e não permite a                 
repropositura de ação idêntica, independentemente de qual foi o fundamento da           
improcedência e da existência de prova nova. 
 
(B) Se limita ao território da competência do órgão prolator da decisão, mas não permite a                
repropositura de demanda idêntica, independentemente de qual foi o fundamento da           
improcedência e da existência de prova nova. 
 
(C) Se limita ao território da competência do órgão prolator da decisão e permite a               
repropositura de ação idêntica, independentemente de qual foi o fundamento da           
improcedência e da existência de prova nova. 
 
(D) Se limita ao território da competência do órgão prolator da decisão e permite a               
repropositura de ação idêntica, com a apresentação de prova nova, desde que o             
fundamento da improcedência seja a insuficiência de provas. 
 
(E) Não se limita ao território da competência do órgão prolator da decisão, mas permite a                
repropositura de ação idêntica, desde que o fundamento da improcedência e da existência             
de prova nova. 
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PROVA DISCURSIVA-REDAÇÃO 

Pratique a redação com o tema inédito sugerido pelo Prof. Sérgio Varella. Durante 
a live de correção do simulado, comentaremos o tema e disponibilizaremos 
dicas de como abordá-lo na sua prova. 
 

 
I 
 

UmBrasil, 03/05/2019 (com adaptações). 
 

“Reconhecido como um país no qual há excesso de judicialização, o Brasil viu, nos 
últimos anos, o Poder Judiciário tomar a frente de decisões políticas, o que, por um 

lado, demonstra o fortalecimento da instituição; e, por outro, levanta um 
questionamento sobre até onde os tribunais podem ir. Nesse contexto, surgiu a 
expressão “protagonismo do Judiciário”, a qual se refere a uma atuação mais 

contundente desse órgão na política nacional.” 

Considerando o que se afirma acima, escreva um texto dissertativo-argumentativo, em texto            
de no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, sobre: 
 

A atuação recente do Poder Judiciário brasileiro. 
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