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CONHECIMENTOS GERAIS

Atenção: As questões de números 1 a 9 baseiam-se no texto
apresentado abaixo.

Ele tem um currículo de dar inveja. Mais de 90% de

toda a matéria que vemos no universo é hidrogênio. Ele é

fundamental para a vida: compõe a água e quase toda matéria

orgânica, além de ser a fonte de energia do Sol, que funde 600

milhões de toneladas desse gás por segundo. Ele também

inspirou muitas das pesquisas mais importantes do último

século − foi pesquisando o hidrogênio que os cientistas

descobriram desde a origem do universo até os elementos que

compõem os átomos. Ele também abastece as naves que

levam o homem ao espaço (e às vezes as transformam em bola

de fogo).

Já é bastante, mas espera-se dele ainda mais. A

humanidade depende do hidrogênio para, daqui a no máximo

50 anos, mover indústrias, carros e aviões. Ele pode ser

extraído da água a um custo irrisório e gerar energia. A única

substância emitida é o vapor − uma coisa da qual nem o mais

ferrenho dos ecologistas irá se queixar. Há sinais de que

podemos cumprir esse prazo. As principais tecnologias

necessárias para que essa revolução aconteça já existem, mas

ainda há um longo caminho até que elas se tornem

comercialmente viáveis. Por isso, as pesquisas nessa área

gastam entre 1 e 2 bilhões de dólares por ano, e as cifras

devem aumentar. A comunidade européia e o governo norte-

americano anunciaram, nos últimos meses, fundos para esses

estudos que, somados, representam 3,2 bilhões de dólares.

Quais os motivos para gastar tanto dinheiro? O

primeiro é que, um dia, o petróleo vai acabar. Há uma enorme

polêmica sobre quando as reservas atuais irão se extinguir, mas

sabe-se que a era do petróleo barato não irá durar mais do que

40 anos. Os geólogos pessimistas afirmam que o pico da

produção mundial ocorrerá ainda nesta década, e que daí em

diante os preços aumentarão rapidamente, tornando o consumo

cada vez mais restrito. As diferenças entre as previsões existem

porque não há um número exato do tamanho das reservas

atuais, dos barris a serem consumidos nos próximos anos e das

reservas que ainda podem ser descobertas. Sabe-se, no

entanto, que a maior parte das fontes de petróleo

remanescentes está no Golfo Pérsico. Depender dos países do

Oriente Médio para fornecer um insumo que hoje é responsável

por 40% da energia consumida no mundo é algo que não

agrada aos países desenvolvidos. Restarão ainda fontes de

petróleo em outros minérios, como o xisto e a areia de alcatrão,

mas que são muito mais caras e poluentes.

(Superinteressante, março 2003)

1. A afirmação correta a respeito do texto é:

(A) os especialistas dispõem de um cálculo preciso das
fontes de petróleo, para controlar as reservas
disponíveis, especialmente nos países do Oriente
Médio.

(B) existem outros minérios, como o xisto e a areia de
alcatrão, que poderão fornecer combustível
abundante e barato, no futuro.

(C)) há diversos fatores, impossíveis de calcular no
momento, que dificultam uma previsão exata da
oferta de petróleo, como combustível, em todo o
mundo.

(D) pesquisadores de todo o mundo ainda tentam
desenvolver nova tecnologia que permita obter
grandes quantidades de hidrogênio a partir de
matéria orgânica.

(E) no momento atual, a única possibilidade de garantir
o fornecimento de petróleo é restringir seu uso, até
que surjam fontes alternativas de combustíveis.

_________________________________________________________

2. O argumento principal utilizado no texto para justificar os
altos investimentos em pesquisas é a

(A) existência de outros tipos de minérios como fontes
de petróleo.

(B) poluição do meio ambiente, resultante da queima de
petróleo.

(C) necessidade de se descobrirem novas reservas de
energia, longe do Oriente Médio.

(D) busca de novas fontes de energia no espaço,
especialmente as que alimentam o Sol.

(E)) possibilidade de extinção das reservas de petróleo,
em todo o mundo.

_________________________________________________________

3. – uma coisa da qual nem o mais ferrenho dos ecologistas
   irá se queixar. (2º parágrafo)

A observação acima traduz a idéia de que o hidrogênio
seria uma fonte de energia que

(A) deverá competir com o petróleo, nos próximos 50
anos.

(B) é bem mais barata que a importação de petróleo
atual.

(C) gera mais energia do que a queima de petróleo.

(D)) não resulta em poluição do meio ambiente.

(E) estará facilmente disponível na natureza, para todo
mundo.
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4. Considere as seguintes afirmações:

I. O uso do hidrogênio deverá tornar-se futuramente a
melhor alternativa, como combustível, para o
petróleo.

II. A maior dificuldade, no momento, para o uso do
hidrogênio como combustível está nos custos de
sua comercialização.

III. O hidrogênio já vem substituindo o petróleo,
atualmente, com bastante eficácia e ainda com a
vantagem de ser mais barato.

Está correto o que se afirma em

(A) II e III, somente.

(B)) I e II, somente.

(C) III, somente.

(D) II, somente.

(E) I, somente.
_________________________________________________________

5. Ele é fundamental para a vida: compõe a água e quase
toda matéria orgânica ... (1º  parágrafo)

Os dois pontos introduzem na frase acima, considerando-
se o contexto,

(A)) explicação.

(B) condição.

(C) restrição.

(D) finalidade.

(E) comentário desnecessário.
_________________________________________________________

6. As principais tecnologias necessárias para que essa
revolução aconteça já existem ... (2º parágrafo)

O uso do modo em que se encontra a forma verbal grifada
na frase acima indica

(A) um fato passado.

(B) um fato concreto atual.

(C)) uma possibilidade futura.

(D) uma ação habitual, repetitiva.

(E) uma ordem exata.

7. ... é algo que não agrada aos países desenvolvidos.
(final do texto)

A mesma regência exigida pelo verbo grifado acima se
encontra na frase:

(A) Cientistas tentam determinar o tamanho exato das
reservas de petróleo no mundo.

(B) Os preços do petróleo aumentarão rapidamente,
com a diminuição das reservas mundiais.

(C) Outras fontes alternativas de combustíveis são, às
vezes, mais caras e poluentes do que o petróleo.

(D) O hidrogênio poderá ser utilizado como combustível
no mundo todo, num futuro próximo.

(E)) O resultado atual das pesquisas depende da solução
de alguns problemas, principalmente quanto à
comercialização do hidrogênio.

_________________________________________________________

8. A comunidade européia e o governo norte-americano
anunciaram, nos últimos meses, fundos para esses
estudos. (final do 2º parágrafo)

Transpondo a frase acima para a voz passiva, a forma
verbal passará a ser

(A)) foram anunciados.

(B) estão anunciando.

(C) foi anunciado.

(D) foi anunciada.

(E) anunciou.
_________________________________________________________

9. I. ... ele compõe a água
II. ... que compõem os átomos

III. ... que o pico da produção mundial ocorrerá ainda
nesta década.

Os verbos das frases I e II passarão ao mesmo tempo e
modo, respectivamente, do verbo da frase III em:

(A) comporá  e  comporam.

(B) compora  e  comporam.

(C) compora  e  compuserão.

(D)) comporá  e  comporão.

(E) comporá  e  compuseram.
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Atenção: As questões de números 10 a 14 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

A rapidez e a facilidade dos deslocamentos de um

ponto geográfico a outro sempre determinaram as condições de

vida dos grupos humanos. Os meios de transporte tornaram o

homem independente do meio em que vivia, permitiram-lhe

ocupar todo o planeta, afetaram o aproveitamento dos recursos

naturais e bens de produção e impulsionaram o comércio.

Transporte, em sentido geral, é a ação ou o efeito de

levar pessoas ou bens de um lugar a outro. O sistema de

transporte é vital para o comércio interno e externo, a fixação

dos custos de bens e serviços, a composição dos preços, a

regularização dos mercados, a utilização da terra e a

urbanização. É um elemento fundamental para a solução de

problemas básicos de saúde e educação:  nas cidades, porque

facilitam o acesso das populações aos centros de ensino e

saúde; nas zonas rurais, porque permitem a penetração dos

meios de divulgação cultural, técnico-profissional e sanitária

necessários à melhoria das condições de trabalho e

produtividade.

Do ponto de vista econômico, transporte é o setor da

atividade produtiva que interliga a produção e o consumo de

bens. A produção agrícola e industrial nacional, sua expansão

quantitativa e sua valorização mediante uma distribuição aos

mercados consumidores em condições técnicas e econômicas

favoráveis dependem, em larga medida, de um sistema de

transporte moderno e abrangente.

(Nova Enciclopédia Barsa. Planeta Internacional  Ltda.
São Paulo, 2002)

10. É um elemento fundamental para a solução de problemas
básicos de saúde e educação. (2º parágrafo)

A afirmação acima complementa diretamente a seguinte
idéia contida no texto:

(A)) ... sempre determinaram as condições de vida dos
grupos humanos.

(B) ... tornaram o homem independente do meio em que
vivia.

(C) ...é a ação ou o efeito de levar pessoas ou bens de
um lugar a outro.

(D) ... é o setor de atividade produtiva que interliga a
produção e o consumo de bens.

(E) ... dependem em larga medida de um sistema de
transporte moderno e abrangente.

_________________________________________________________

11. ... nas cidades, porque facilitam o acesso das populações
aos centros de ensino e saúde.  (2º parágrafo)

O segmento grifado acima introduz no contexto a noção
de

(A) tempo.

(B)) causa.

(C) finalidade.

(D) conseqüência.

(E) proporcionalidade.

12. ... permitiram-lhe ocupar todo o planeta ... (1º  parágrafo)

O pronome grifado na frase acima substitui, considerando-
se o contexto,

(A) ao comércio.

(B) ao meio.

(C)) ao homem.

(D) a todo o planeta.

(E) ao aproveitamento dos recursos naturais.

_________________________________________________________

Atenção: Para responder às questões de números 13 e 14,
assinale na folha de respostas a alternativa que
preenche corretamente as lacunas da frase
apresentada.

13. As condições de vida dos grupos humanos  ......  espe-
cialmente pela existência de um sistema de transporte
...... .

(A) é influenciada - eficaz

(B) é influenciada - eficazes

(C) são influenciado - eficazes

(D) são influenciados - eficazes

(E)) são influenciadas - eficaz
_________________________________________________________

14. A necessidade de deslocamentos de populações entre
pontos geográficos diferentes deu origem  ......  uma infra-
estrutura física e  ......  criação de veículos que poderiam
mover-se  ......  velocidades cada vez maiores.

(A) a - a - a

(B) a - a - à

(C) à - à - a

(D)) a - à - a

(E) à - à - à
_________________________________________________________

15. Assinale a frase em que se encontram palavras escritas
de modo INCORRETO.

(A) O contingente humano das cidades exige um
eficiente sistema de transporte, num incessante
vaivém pelos corredores viários.

(B)) As repercursões e agressões geradas com a queima
de combustíveis fósseis mobilisam grupos de
defensores do meio ambiente, no mundo todo.

(C) O surgimento de novas tecnologias acrescentou
uma nova dimensão aos meios de transporte,
conferindo-lhes rapidez, além de conforto e
segurança aos usuários.

(D) O sucesso das fontes alternativas de energia baseia-
se na pesquisa de elementos disponíveis na
natureza, mais baratos e menos poluentes.

(E) A busca de novos elementos para produzir energia
considera a progressiva extinção dos poços de
petróleo, além de sua localização, no Oriente Médio.
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16. A concordância verbal e nominal está feita de maneira
inteiramente correta na frase:

(A)) Foram postas em prática algumas medidas de
controle do trânsito, para evitar que surgissem
problemas de poluição atmosférica na região.

(B) A História mostra que deslocamentos antes
impossível de ser realizado passa a ocorrer com a
evolução dos meios de transporte.

(C) Os veículos abandonados no pátio, após uma
revisão e a substituição de algumas peças, voltou a
ser usado nas atividades de rotina.

(D) Foi claramente reconhecido a necessidade de novas
pesquisas cujo objetivo seria descobrir novas fontes,
não poluentes, de energia.

(E) As cidades garantem, em princípio, melhores
condições de vida para a população, que enfrentam,
porém, outros problemas, como a violência urbana.

_________________________________________________________

17. A frase corretamente pontuada é:

(A) Num estado democrático a preservação, da segu-
rança nacional deve ser exercida, sem interferência
excessiva na vida normal, da população.

(B) Num estado, democrático a preservação da
segurança nacional, deve ser exercida sem
interferência excessiva na vida normal da população.

(C) Num estado democrático a preservação da segu-
rança nacional deve, ser exercida, sem interferência
excessiva, na vida normal da população.

(D) Num estado democrático a preservação da segu-
rança, nacional deve ser exercida sem interferência
excessiva na vida, normal da população.

(E)) Num estado democrático, a preservação da
segurança nacional deve ser exercida sem
interferência excessiva na vida normal da população.

_________________________________________________________

Instruções para as questões de números 18 a 20.

Cada questão apresenta cinco propostas diferentes de

redação. Assinale, na folha de respostas, a letra que

corresponde à melhor redação, considerando correção, clareza

e concisão.

18. (A) A roda seria de muita pouca utilidade em regiões
acidentadas, porque algumas civilizações não
conheceram-na; a roda foi a mais revolucionária
invenção da tecnologia de transportes.

(B) A invenção da roda revolucionou a tecnologia de
transportes, mas muitas civilizações não souberam
utilizá-las porque haviam em suas regiões muitos
acidentes.

(C)) A roda foi a mais revolucionária invenção da
tecnologia de transportes, mas algumas civilizações
não a conheceram; em regiões acidentadas, por
exemplo, ela seria de pouca utilidade.

(D) Muitas civilizações conheceram a invenção da roda,
menas aquelas que tinham regiões acidentadas
porque a roda não lhe era útil como invenção.

(E) A mais revolucionária invenção da tecnologia de
transportes foi a roda que, apesar de muitas
civilizações conheceram-nas, não poude ser
utilizada em regiões com bastante acidentes.

19. (A) Tanto para o trabalho quanto para o lazer o sistema
nacional de transporte urbano são condição da
qualidade de vida, porque dependem das
possibilidades de deslocamentos.

(B) Para a qualidade de vida da população, tem
necessidade de se buscar um sistema nacional de
transporte urbano que possa dar possibilidades de
deslocamento para o trabalho e para o lazer.

(C) São necessários, para desenvolver a qualidade de
vida da população, um sistema nacional de
transporte que possa estabelecer os deslocamentos
para o trabalho e para o lazer.

(D)) Um sistema nacional de transporte urbano é uma
das condições da qualidade de vida da população,
porque define as possibilidades de deslocamento
tanto para o trabalho quanto para o lazer.

(E) O deslocamento tanto para o trabalho quanto para o
lazer dependem de um sistema nacional de
transporte urbano, uma das condições da população
que têm qualidade de vida.

_________________________________________________________

20. (A) Se levarmos em consideração a extrema
concentração de poder econômico e tecnológico em
poucas empresas do setor petrolífero mundial, é
essencial de que um país como o nosso, em
desenvolvimento, assegura o seu abastecimento de
energia.

(B)) Assegurar o abastecimento da energia derivada do
petróleo é essencial para um país em desen-
volvimento como o nosso, considerando a extrema
concentração de poder econômico e tecnológico em
poucas empresas do setor mundial.

(C) Poucas empresas do setor mundial concentram-se
um poder econômico e tecnológico, dados que para
um país em desenvolvimento como o nosso é
essencial assegurar o abastecimento da energia
petrolífera.

(D) Nosso país, em desenvolvimento, precisa que
assegure o abastecimento da energia derivada do
petróleo, posto que há à considerar a extrema
concentração de poder econômico e tecnológico em
poucas empresas do setor petrolífero no mundo.

(E) Considerando a extrema concentração de poderes
econômico e tecnológico em poucas empresas do
setor mundial, nosso país, desde que em desen-
volvimento, é essencial assegurar seu abaste-
cimento de energia derivada do petróleo.
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21. No almoxarifado de certa empresa havia dois tipos de
canetas esferográficas: 224 com tinta azul e 160 com tinta
vermelha. Um funcionário foi incumbido de empacotar
todas essas canetas de modo que cada pacote contenha
apenas canetas com tinta de uma mesma cor. Se todos os
pacotes devem conter igual número de canetas, a menor
quantidade de pacotes que ele poderá obter é

(A)   8

(B) 10

(C)) 12

(D) 14

(E) 16
_________________________________________________________

22. Do total de processos arquivados por um técnico judiciário,

sabe-se que: 
8
3

 foram arquivados numa primeira etapa e

4
1

  numa segunda.  Se  os  9  processos  restantes  foram

arquivados numa terceira etapa, o total de processos era

(A) 18

(B)) 24

(C) 27

(D) 30

(E) 34
_________________________________________________________

23. Os salários de dois funcionários A e B, nessa ordem,
estão entre si assim como 3 está para 4. Se o triplo do
salário de A somado com o dobro do salário de B é igual a
R$ 6 800,00, qual é a diferença positiva entre os salários
dos dois?

(A) R$ 200,00

(B) R$ 250,00

(C) R$ 300,00

(D) R$ 350,00

(E)) R$ 400,00
_________________________________________________________

24. Dois funcionários receberam a incumbência de catalogar
153 documentos e os dividiram entre si, na razão inversa
de suas respectivas idades: 32 e 40 anos. O número de
documentos catalogados pelo mais jovem foi

(A) 87

(B)) 85

(C) 70

(D) 68

(E) 65
_________________________________________________________

25. Suponha que quatro técnicos judiciários sejam capazes de
atender, em média, 54 pessoas por hora. Espera-se que
seis técnicos, com a mesma capacidade operacional dos
primeiros, sejam capazes de atender, por hora, a quantas
pessoas?

(A) 71

(B) 75

(C) 78

(D)) 81

(E) 85

26. Paulo digitou
5
1

das X páginas de um texto e Fábio digitou

4
1

 do  número de páginas restantes. A  porcentagem de X

que deixaram de ser digitadas é

(A) 20%

(B) 25%

(C) 45%

(D) 50%

(E)) 60%
_________________________________________________________

27. Um capital produzirá juros simples correspondentes a
16
3

de seu valor se for aplicado, durante 9 meses, à taxa anual

de

(A)) 25%

(B) 24%

(C) 20%

(D) 18%

(E) 15%
_________________________________________________________

28. Bento e Caio tinham, juntos, R$ 96,00. Bento emprestou
R$ 20,00 a Caio e restou-lhe a metade da quantia com
que Caio ficou. Originalmente, Bento tinha

(A) R$ 58,00

(B) R$ 56,00

(C) R$ 54,00

(D)) R$ 52,00

(E) R$ 50,00
_________________________________________________________

29. O chefe de uma seção de certa empresa dispunha de 60
ingressos para um espetáculo, que pretendia dividir
igualmente entre seus funcionários. Como no dia da
distribuição dos ingressos faltaram 3 funcionários, coube a
cada um dos outros receber 1 ingresso a mais do que o
previsto. O número de ingressos entregues a cada
funcionário presente foi

(A) 3

(B) 4

(C)) 5

(D) 6

(E) 7
_________________________________________________________

30. Um funcionário de uma Repartição Pública iniciou seu  tra-

balho às 7h50min, executando ininterruptamente três tare-

fas que tiveram a seguinte duração: 1 hora e 15 minutos,
5
3

de uma hora e 95 minutos. Nessas condições, ele terminou

a execução das três tarefas às

(A)) 11h16min.

(B) 11h12min.

(C) 10h48min.

(D) 10h46min.

(E) 10h18min.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. A Administração deseja vender bens móveis inservíveis,
avaliados globalmente em cem mil reais. Para isso, a
modalidade de licitação apropriada é

(A) a concorrência.

(B) a tomada de preços.

(C) o convite.

(D)) o leilão.

(E) o pregão.

_________________________________________________________

32. Atos administrativos que disciplinam determinada matéria,
de modo geral e abstrato, são denominados

(A) imperativos.

(B)) normativos.

(C) sancionatórios.

(D) singulares.

(E) restritivos.

_________________________________________________________

33. É decorrência do atributo da presunção de legalidade dos
atos administrativos

(A) a impossibilidade de seu controle pelo Judiciário.

(B) a sua nulidade, em caso de inconformidade com a lei.

(C)) o dever do servidor público de obedecer as ordens
superiores, exceto quando manifestamente ilegais.

(D) a necessidade de as sanções disciplinares serem
precedidas de processo administrativo.

(E) a possibilidade de a Administração revogar os seus
próprios atos.

_________________________________________________________

34. A extinção de um contrato administrativo por iniciativa da
Administração, no caso de descumprimento de suas
cláusulas pelo particular, é denominada

(A)) rescisão administrativa.

(B) rescisão amigável.

(C) cassação.

(D) distrato.

(E) encampação.

_________________________________________________________

35. Por meio da permissão de uso de bem público, a
Administração

(A) recebe do particular, por prazo fixo e determinado, a
posse de bem público.

(B) transfere ao particular, de modo irrevogável, por
prazo fixo e determinado, a posse de bem público.

(C) vende ao particular determinado bem público.

(D) recebe do particular, de modo precário, a posse de
bem público.

(E)) transfere ao particular, de modo precário, a posse de
bem público.

36. Podem ser critérios de julgamento de tomada de preços,
nos termos da Lei no 8.666/93,

(A)  menor preço, melhor técnica e maior oferta.

(B) melhor técnica, maior oferta e melhor técnica e
oferta.

(C)) menor preço, melhor técnica e melhor técnica e
preço.

(D) maior lance e maior oferta.

(E) menor preço, maior lance e melhor preço e lance.
_________________________________________________________

37. Com relação à remuneração dos servidores públicos do
Judiciário, é correto afirmar que

(A)) não poderá ser inferior ao salário mínimo.

(B) compreende apenas o vencimento.

(C) em nenhuma hipótese poderá ser superior à
remuneração de Ministro de Estado.

(D) não está sujeita a descontos de qualquer espécie.

(E) goza do caráter de irredutibilidade.
_________________________________________________________

38. A utilização de recursos materiais de repartição pública
pelo servidor em atividades particulares enseja a
aplicação, na esfera administrativa, da penalidade de

(A) advertência, seguida de suspensão em caso de
reincidência, admitida a cumulação de sanções nas
esferas cível e criminal.

(B) suspensão, seguida de demissão em caso de
reincidência, sendo vedada a cumulação de sanções
nas esferas cível e criminal.

(C) advertência, sendo vedada a cumulação de sanções
nas esferas cível e criminal.

(D) demissão, sendo vedada a cumulação de sanções
nas esferas cível e criminal.

(E)) demissão, sendo possível ainda, a cumulação de
sanções nas esferas cível e criminal.

_________________________________________________________

39. A necessidade de as penas disciplinares serem aplicadas
mediante processo administrativo decorre do princípio

(A) da legalidade.

(B)) do contraditório.

(C) da isonomia.

(D) da publicidade.

(E) da tripicidade.
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40. A anulação de um ato administrativo vinculado

(A) depende de ato da autoridade superior àquela que o
editou.

(B) depende de manifestação do Poder Judiciário.

(C) pode ser efetuada por motivos de conveniência e
oportunidade.

(D)) é dever da Administração.

(E) não é possível.
_________________________________________________________

41.  De acordo com a Constituição Federal, os juízes gozam
das garantias de

(A)) vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de
subsídios.

(B) incompatibilidade, inviolabilidade e temporariedade
de serviço.

(C) aposentadoria, movibilidade e recebimento de
salários.

(D) cidadania, participação em custas de processo e
disponibilidade.

(E) férias remuneradas, filiação partidária e promoção
na carreira.

_________________________________________________________

42. A Constituição autoriza a entrada na casa do indivíduo,
sem autorização do morador,

(A) durante a noite, por ordem judicial.

(B) durante o dia, mediante determinação policial.

(C)) em caso de flagrante delito ou desastre.

(D) a qualquer hora, para efetuar prisão preventiva.

(E) para apreensão de provas documentais.

_________________________________________________________

43. A proteção do meio ambiente e o combate à poluição em
todas as suas formas são de competência

(A) exclusiva da União.

(B) privativa dos Municípios.

(C) exclusiva dos Estados e do Distrito Federal.

(D) concorrente da União e dos Estados.

(E)) comum da União, Estados, Municípios e Distrito
Federal.

_________________________________________________________

44. Salvo disposição constitucional em contrário, as
deliberações de cada Casa do Congresso Nacional e de
suas Comissões serão tomadas por

(A) dois terços dos votos de seus membros.

(B)) maioria dos votos, presente a maioria absoluta de
seus membros.

(C) três quintos dos votos de seus membros.

(D) maioria relativa dos votos, presentes dois terços de
seus membros.

(E) maioria absoluta dos votos de seus membros.

45. Segundo a Constituição Federal, são órgãos da Justiça
Federal os

(A) Tribunais de Justiça e Juízes Federais.

(B) Tribunais de Alçada e Juízes Estaduais.

(C) Tribunais e Juízes Militares.

(D)) Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais.

(E) Juízes Eleitorais e do Trabalho.

_________________________________________________________

46. Nas infrações penais comuns, a acusação contra o
Presidente da República deverá ser admitida

(A)) pela Câmara dos deputados e o julgamento
realizado pelo Supremo Tribunal Federal.

(B) pelo Senado Federal e o julgamento realizado pelo
Supremo Tribunal Federal.

(C) pela Câmara dos Deputados e o julgamento
realizado pelo Senado Federal.

(D) pelo Supremo Tribunal Federal e o julgamento
realizado pelo Senado Federal.

(E) pelo Supremo Tribunal Federal que também
realizará o respectivo julgamento.

_________________________________________________________

47. São assegurados constitucionalmente à categoria dos
trabalhadores domésticos, entre outros,

(A) fundo de garantia do tempo de serviço e salário
mínimo.

(B)) repouso semanal remunerado e licença à gestante.

(C) licença-paternidade e seguro contra acidentes de
trabalho.

(D) proibição de trabalho noturno e integração à
previdência.

(E) remuneração adicional do trabalho noturno e
aposentadoria.

_________________________________________________________

48. O julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo federal é de competência do

(A) Tribunal Superior do Trabalho.

(B) Superior Tribunal de Justiça.

(C)) Supremo Tribunal Federal.

(D) Tribunal Superior Eleitoral.

(E) Superior Tribunal Militar.

_________________________________________________________

49. Será concedido afastamento ao magistrado pelo prazo
máximo de 2 anos, sem prejuízo de seus vencimentos e
vantagens,

(A) para repouso à gestante.

(B) para exercer a presidência de associação de classe.

(C) por motivo de falecimento de cônjuge, ascendente
ou descendente.

(D) para a prestação de serviços à Justiça Eleitoral.

(E)) para freqüência a cursos ou seminários de
aperfeiçoamento.
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50. Sobre o exercício do Poder na República Federativa do
Brasil, é correto afirmar que

(A) a Constituição de 1988 não admite nenhuma forma
de repartição do exercício do poder.

(B) se reparte em Poder Executivo, Legislativo e
Judiciário, dependentes uns dos outros, mas
harmônicos entre si.

(C) se divide territorialmente em Estados, Municípios,
Distrito Federal e Regiões Metropolitanas.

(D)) emana do povo, que o exerce diretamente ou atra-
vés de representantes eleitos, na forma da
Constituição.

(E) tem como fundamento a soberania de União,
Estados e Municípios, cuja união é indissolúvel.

_________________________________________________________

51. Dentre outras situações em matéria contratual, é certo que
será também obrigatória a proposta se,

(A)) feita mediante oferta ao público, contendo os
elementos essenciais do contrato, como a exposição
de objetos em lojas com ficha indicativa de preço.

(B) realizada sem prazo a uma pessoa por meio de
mandatário ou por comunicação telefônica gravada,
não foi imediatamente aceita.

(C) enviada sem prazo a pessoa ausente, por meio de
cartas, já tenha decorrido tempo suficiente para que
a resposta chegue ao conhecimento do policitante.

(D) efetuada a pessoa ausente, estabelecendo-se prazo
para a espera da resposta, esta não foi expedida
dentro do prazo dado.

(E) antes dela ou simultaneamente, chegar ao
conhecimento do oblato a retratação do proponente.

_________________________________________________________

52. O contrato em que a prestação de uma ou ambas as
partes depende de um risco futuro e incerto, não se
podendo antecipar seu montante, denomina-se

(A) promessa de fato de terceiro.
(B) atípico ou inominado.
(C) com pessoa a declarar.
(D) estipulação de terceiro.
(E)) aleatório.

_________________________________________________________

53. Para a configuração do ato ilícito, é imprescindível, entre
outros fatores, que

(A) ocorra um ato lesivo voluntário ou não, causado pelo
agente sob qualquer circunstância.

(B) tenha sido praticado no exercício regular de um
direito reconhecido, sendo irrelevante o abuso desse
direito.

(C)) haja nexo de causalidade entre um dano patrimonial
ou moral e o comportamento do agente.

(D) haja dano patrimonial e moral, sempre
concomitantes, ou de qualquer outra natureza,
indenizáveis ou não.

(E) o fato lesivo seja causado pelo agente ou por
terceiro, desde que por ação ou omissão.

54. No que se refere aos fatos jurídicos é certo que

(A) os atos negociais benéficos devem ser interpretados
de forma ampliativa.

(B)) a validade da declaração de vontade não dependerá
de forma especial, senão quando a lei
expressamente a exigir.

(C) os negócios jurídicos devem ser interpretados
conforme boa-fé e desconsiderados os usos do lugar
de sua celebração.

(D) nas declarações de vontade atender-se-á mais ao
sentido literal da linguagem no que a intenção nelas
consubstanciada.

(E) o silêncio sempre importa em anuência, confirmando
que a parêmia "quem cala consente" tem juridici-
dade.

_________________________________________________________

55. Em matéria de domicílio civil, na legislação brasileira

(A) o domicílio estipulado nos contratos é denominado
necessário ou legal.

(B) o agente diplomático, em qualquer situação, respon-
derá sempre à Justiça do País onde for encontrado.

(C) o marítimo e o militar gozam do domicílio conhecido
como voluntário.

(D)) a pluralidade de domicílio é admitida se a pessoa
natural tiver mais de uma residência.

(E) as capitais dos Estados são consideradas o
domicílio de seus municípios.

_________________________________________________________

56. As pessoas jurídicas de direito privado brasileiras terão
como domicílio

(A)) o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e
administrações ou onde elegerem domicílio especial
no seu estatuto ou ato constitutivo.

(B) somente o lugar onde elegerem domicílio especial
no seu estatuto ou atos constitutivos.

(C) apenas o lugar onde funcionarem as respectivas
diretorias e administrações devidamente legalizadas.

(D) qualquer lugar do País que forem encontrados seus
diretores, administradores ou representantes legais.

(E) o lugar onde residem as pessoas físicas que repre-
sentam a entidade, ou o local de seu funcionamento.

_________________________________________________________

57. Os ornamentos, geradores, máquinas agrícolas, aparelhos
de ar-condicionado, entre outros, são qualificados como

(A) especiais, podendo ser tidos como móveis ou
imóveis infungíveis.

(B) partes integrantes e são tidos como móveis por
determinação legal.

(C) acessórios e considerados como imóveis por
acessão física artificial.

(D) relevantes e considerados como móveis por sua
própria destinação.

(E)) pertenças e são tidos como imóveis por acesso
intelectual.
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58. Em relação aos bens públicos:

I. Os terrenos destinados a serviço das autarquias ou
prédios onde funcionam tribunais, escolas públicas,
entre outros, são considerados bens públicos de
uso comum do povo.

II. As enseadas, baías, golfos e rios, entre outros, são
caracterizados juridicamente como bens públicos
de uso especial.

III. As terras devolutas, as estradas de ferro e os títulos
de dívida pública, entre outros, são considerados
bens públicos dominicais.

Está correto APENAS o que se afirma em

(A) I.

(B) II.

(C)) III.

(D) I e II.

(E) II e III.
_________________________________________________________

59. A personalidade é objeto de direito e consiste num
conjunto de caracteres próprios da pessoa. Logo, NÃO
são considerados caracteres do direito de persona-
lidade, a

(A) imprescritibilidade e a impenhorabilidade.

(B)) transmissibilidade e a renunciabilidade.

(C) irrenunciabilidade e a inexpropriabilidade.

(D) indisponibilidade e a intransmissibilidade.

(E) inexpropriabilidade e a imprescritibilidade.
_________________________________________________________

60. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou de
cassação da autorização para seu funcionamento, ela

(A) funcionará sob a direção de um órgão público do
ramo até sua final liquidação.

(B) não mais subsistirá, sendo designada pessoa idônea
para sua liquidação.

(C) continuará a existir durante o prazo máximo de seis
meses para fins de sua liquidação.

(D)) subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se
conclua.

(E) será de imediato declarada extinta ou cassada e
liquidada, cancelando-se a respectiva inscrição.


