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1. Confira se seu CADERNO DE PROVAS corresponde ao cargo escolhido em sua inscrição. Este caderno contém cinqüenta 
questões objetivas, corretamente ordenadas d e l a  50, uma prova discursiva e uma folha rascunho.

2. Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão 
aceitas reclamações posteriores nesse sentido.

3. O CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO, que serão entregues pelo fiscal durante a prova, são os únicos 
documentos válidos para a correção das questões objetivas e da prova discursiva expostas neste caderno.

4. Quando o CARTAO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o para saber se está em ordem e se corresponde ao seu nome. Em 
caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal.

5. Ao receber a sua FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO para a elaboração de sua resposta da prova discursiva, verifique imediatamente 
se o número de seqüência (canto superior direito) confere com o número impresso no seu CARTAO-RESPOSTA.

6. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente às suas respostas deve ser feita com caneta esferográfica azul ou 
preta. O preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade.

7. Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA ou a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO, pois em hipótese alguma haverá substituição por erro 
do candidato.

8. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo apenas 
uma que responde ao quesito proposto. O candidato deve assinalar uma resposta. Marcação rasurada, emendada, com campo 
de marcação não preenchido ou com marcação dupla não será considerada.

9. A duração total das provas objetiva e discursiva é de 4 horas, incluindo o tempo destinado à identificação - que será feita no 
decorrer da prova -, à transcrição do texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO da prova discursiva e ao preenchimento do 
CARTÃO-RESPOSTA.

10. Reserve, no mínimo, os 25 minutos finais para preencher o CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO. Não será 
concedido tempo adicional para o preenchimento.

11. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, 1 hora após o início das provas e poderá levar este caderno 
somente no decurso dos últimos 60 minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.

12. E terminantemente proibido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no CARTAO-RESPOSTA da prova objetiva.
13. Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a autorização do fiscal de sala.
14. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe o CARTÃO-RESPOSTA, a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO e 

deixe o local de prova.

INFORMAÇÕES

• 14/01/2013 - A partir das 15h (horário de Brasília) -  Divulgação do Gabarito Preliminar das provas objetivas

• Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo.

• É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

• A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou 
no CARTÃO-RESPOSTA poderá implicar a anulação da sua prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o poema abaixo para responder às questões 1 e 2. 

Sonho Oriental

Sonho-me ás vezes rei, n'alguma ilha,
Muito longe, nos mares do Oriente,
Onde a noite é balsâmica e fulgente 
E a lua cheia sobre as águas brilha...

O aroma da magnólia e da baunilha 
Paira no ar diáfano e dormente...
Lambe a orla dos bosques, vagamente,
O mar com finas ondas de escumilha...

E enquanto eu na varanda de marfim 
Me encosto, absorto n'um cismar sem fim,
Tu, meu amor, divagas ao luar,

Do profundo jardim pelas clareiras,
Ou descansas debaixo das palmeiras,
Tendo aos pés um leão familiar.

Antero de Quental

QUESTÃO 1
Antero de Quental é considerado um dos principais poetas 
portugueses. O terceiro verso da primeira estrofe do poema 
acima, "Onde a noite é balsâmica e fulgente", pode ser 
substituído sem grande alteração de sentido por:

(A) Onde a noite é rápida e deprimente.
(B) Onde a noite é aromática e luzente.
(C) Onde a noite é pálida e quente.
(D) Onde a noite é clara e límpida.
(E) Onde a noite é agitada e quente.

QUESTÃO 2
A respeito do adjetivo "diáfano", que se encontra no 
segundo verso da segunda estrofe, é possível afirmar que 
significa:

(A) Pesado.
(B) Escuro.
(C) Turvo.
(D) Calado.
(E) Transparente.

QUESTÃO 3
Leia as seguintes afirmações:

I. O receptor envia a mensagem e o emissor a recebe.
II. A função referencial considera o contexto em primeiro 

lugar e busca transmitir uma informação objetiva.
III. Na função emotiva o contexto sempre é destacado e os 

verbos são empregados na terceira pessoa do singular.

Está correto o que se afirma em:

(A) somente I e III.
(B) somente III.
(C) somente I e II.
(D) somente II.
(E) I, II e III.

QUESTÃO 4
Em qual das frases abaixo podemos verificar que não há
problemas de coerência?

(A) A garota é bastante animada e alegre, então, está 
sempre emburrada.

(B) Uma senhora foi ao zoológico com seu neto, porém, 
viram muitos animais e comeram pipoca.

(C) O pai de Josefa é muito severo, portanto, não se 
importa com o horário em que ela chega das festas.

(D) Os meninos são bastante rápidos, entretanto, sempre 
ganham as competições de corrida.

(E) Sua tia é muito competente, assim, conseguirá 
rapidamente um novo emprego.

(Disponível em http://www.deposito-de-tirinhos.tumblr.com/)

Assinale a alternativa com a interpretação correta a respeito
dos quadrinhos.

(A) Garfield concorda que Jon é um sujeito especial.
(B) Jon gosta de pensar que é "único" no sentido de ser 

singular e especial.
(C) Jon sabe que Garfield e todas as pessoas gostam de 

pensar que não há ninguém como ele.
(D) Garfield não compreende o que Jon diz e sua resposta é 

incoerente.
(E) Jon e Garfield concordam que não é importante ser 

único e especial no mundo.

QUESTÃO 5
Observe a tirinha.

ACREDITE. JON. NÕS TQQOS 
GoeTAMQS PE P£N&A£ QUE 

VOCÊ É ÚNICO. f
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QUESTÃO 6
Marque a alternativa que não apresenta problemas de
ortografia.

(A) Sabe-se que é muito importante concertar peças 
quebradas de um carro para que não haja problemas na 
estrada.

(B) O jovem tem muita descrição para chegar em casa 
durante a madrugada sem que seus pais percebam.

(C) Ela sempre ironiza o que o pai diz e sua mãe sabe disso.
(D) É fundamental que a análize do poema seja articulada 

com o ponto de vista teórico adotado.
(E) Não é permitido comercialisar produto ilegal.

(Disponível em http://www.deposito-de-tirinhas.tumblr.com/)

Na segunda tirinha, o uso do porquê está correto em "Não 
consigo pegar a bola porque o campo é muito irregular". 
Assinale, a seguir, outro emprego correto do porquê.

(A) Fiquei em casa por quê tive medo de sair sozinho.
(B) A causa porque luto é nobre.
(C) Porquê meu tio e minha tia chegaram hoje?
(D) Ela é infeliz porque trata muito mal as pessoas.
(E) Saiba rir de si mesmo por quê é importante ser 

divertido.

QUESTÃO 8
Sobre o uso da concordância verbal, marque a única 
alternativa incorreta.

(A) Sempre que houverem novas solicitações, avise-me.
(B) Ontem ele interveio na discussão.
(C) Se ele reouvesse o que perdeu, seria ótimo.
(D) Quando ela vir você vestida de noiva, ficará muito 

emocionada.
(E) Nunca desanime de lutar por seus sonhos e objetivos.

QUESTÃO 9
Assinale a alternativa na qual a acentuação está incorreta.

(A) Não brinque na rua próxima ao mercado.
(B) O indivíduo foi embora sem pagar a diária do hotel.
(C) Esta é a última vez que fico no mesmo lugar no 

estacionamento.
(D) Ele faz as provas de modo médiano.
(E) Quando falar de seus professores, não se esqueça de 

elevá-los com dignidade.

QUESTÃO 10
Marque a alternativa em que o acento indicativo de crase é 
correto.

(A) Ela volta à noite para casa, quando já está escuro.
(B) Nunca é tarde para conquistar àquilo que se deseja.
(C) Ela é a amiga à quem confiei meus segredos
(D) Os casais foram à Belo Horizonte juntos.
(E) Eu os vi à grande distância.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11
Um cliente deseja comprar um pão de forma entre 5 opções 
possíveis, mas quer escolher o que possui menos calorias 
por fatia. Cada pão pesa 600 gr e tem 20 fatias iguais. As 
opções dele são:

I. 180 cal a cada 1,5 fatia
II. 270 cal a cada 2,5 fatias
III. 200 cal a cada 60 gr
IV. 120 cal por fatia
V. 1632 cal por 510 gr

Entre as opções acima, o menos calórico é o pão:

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
(E) V.

QUESTÃO 7
Observe a tirinha a seguir.

NÃO C0NS160 PE6AR A 
BOLA PORQUE 0 CAMPO 

É MUITO IRKE6ULAR!

i,

...A l

Ç  19»  Unifrd f —tur« SrxfrCJfr. toe

PARA QUEM NA0 SABE 
0 QUE FAZ A CULPA É 
SEMPRE DO OUTRO.'

CHAVE DE SEGURANÇA: A D V 1 5 0 3

http://www.deposito-de-tirinhas.tumblr.com/


Processo Seletivo/Concurso Público n° 03/2012 -  GRF-SP CARGO: ADVOGADO Instituto QUADRIX

QUESTÃO 12
João está numa fila de caixas de banco na 12  ̂ posição. Dois 
caixas estão atendendo os clientes simultaneamente, sendo 
que o caixa A atende cada cliente em lmin 15s e o caixa B 
atende cada cliente em 2min lOs. Considerando o instante 
zero como sendo o momento em que o primeiro cliente da 
fila é chamado pelo caixa A, em quanto tempo João será 
atendido e por qual dos caixas?

(A) 7min 30s, Caixa A.
(B) 7min 30s, Caixa B.
(C) 8min 45s, Caixa A.
(D) 8min 45s, Caixa B.
(E) 8min 30s, Caixa A.

QUESTÃO 13
Num departamento de uma empresa, trabalham 60 pessoas 
entre técnicos e auxiliares. Desse total sabe-se que 60% dos 
técnicos são casados, 20% dos auxiliares são casados, 14 
técnicos são solteiros e 30% dos auxiliares solteiros são 
mulheres. Nesse caso, a quantidade de mulheres auxiliares 
solteiras é de:

(A) 9
(B) 8
(C) 7
(D) 6
(E) 5

QUESTÃO 14
Num determinado parque de diversões, em certa semana, a 
quantidade de visitantes na segunda-feira correspondeu a 
3/4 da quantidade de visitantes da terça-feira e esta 
correspondeu a 2/3 da quantidade de visitantes da quarta- 
feira. Na quinta e na sexta-feira a quantidade de visitantes 
foi a mesma, sendo igual ao dobro da quantidade de 
visitantes da segunda-feira. O total de visitantes nessa 
semana foi de 750 pessoas. Então:

(A) Na segunda-feira houve 120 visitantes.
(B) Na terça-feira houve 150 visitantes.
(C) Na quinta-feira teve a mesma quantidade de visitantes 

que na terça-feira.
(D) Na quarta-feira teve a mesma quantidade de visitantes 

que na quinta-feira.
(E) A quantidade de visitantes na sexta-feira foi menor que 

a de quarta-feira.

QUESTÃO 15
Numa academia de karatê, existem 6 lutadores na categoria 
peso-pesado, 9 na categoria meio-pesado e 12 na categoria 
peso-leve. Numa competição, a academia precisa inscrever 
equipes, sendo que cada equipe precisa contar com 3 
lutadores de cada categoria. A quantidade de equipes 
possíveis, nesse caso, é de:

(A) 860
(B) 1480
(C) 56000
(D) 249400

LU 369600

ATUALIDADES

QUESTÃO 16
O veículo-robô Curiosity da NASA, depois de viajar por mais
de nove meses, alcançou finalmente, em 06/08/2012, o solo
marciano. Possuindo o laboratório mais sofisticado já levado
ao planeta, a missão tem como objetivo principal:

(A) Estudar a possibilidade de existência de vida no planeta, 
investigando mais a fundo seu clima e geologia.

(B) Iniciar a construção de uma base fixa em Marte, com o 
intuito de futuramente coletar recursos minerais.

(C) Reparar outros veículos-robôs enviados anteriormente 
que tiveram problemas em seu funcionamento.

(D) Preparar uma futura base bélica no planeta, 
correspondendo aos interesses militares 
estadunidenses.

(E) Levar o primeiro astronauta a Marte, de forma a 
revitalizar o programa espacial americano.

QUESTÃO 17
"Fortalecido após o último grande combate com Israel, o 
movimento aproveitou a celebração do seu primeiro quarto 
de século para reiterar os objetivos que levaram à sua 
fundação, entre eles a rejeição ao Estado israelense." 
(Estadão, 09/12/2012) O movimento citado, que atualmente 
controla a Faixa de Gaza, é:

(A) Al-Qaeda, que continua ativa apesar da morte de seu 
líder Osama Bin Laden.

(B) Uma milícia de ex-militares americanos, que rejeita o 
sionismo.

(C) O Hamas, grupo liderado por Khaled Meshaal.
(D) OPL (Organização para a Libertação da Palestina), que 

representa uma boa parcela da população palestina até 
hoje.

(E) ESL (Exército Sírio Livre), organização que interveio na 
situação palestina.

CHAVE DE SEGURANÇA: A D V T 5 0 4
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QUESTÃO 18
Com a descoberta do pré-sal, grande reserva subterrânea de 
petróleo descoberta na costa brasileira, um grande 
entusiasmo surgiu no país, gerando planos para maior 
investimento na educação e projetos sociais. Porém, essa 
situação preocupa alguns especialistas por causa:

(A) Da possível futura dependência de petróleo da
economia brasileira, sendo que o pré-sal corresponderá 
a 5% das reservas de capital do país.

(B) Da falta de motivos para investimentos nas áreas
citadas, que já têm desenvolvimento suficiente e
deveriam dar espaço a áreas de maior necessidade.

(C) Da inexistência de recursos destinados aos grandes 
eventos que o Brasil irá sediar nos próximos anos, a 
Copa do Mundo e as Olimpíadas.

(D) Da facilidade de extração do recurso, dificultando um 
controle do governo sobre a produção.

(E) Da falta de interesse do governo em extrair esse
recurso, devido aos possíveis danos ambientais aos 
ecossistemas litorâneos do país.

QUESTÃO 19
"O ex-procurador-geral de Justiça Fernando Grella Vieira 

disse, durante a cerimônia de posse em São Paulo, que 
ações contra o crime e respeito aos direitos humanos 
podem ser conciliados" (gl, 22/11/2012). A declaração do 
ex-procurador se dá nesse momento como resultado:

(A) Do especial desapego dos criminosos aos direitos 
humanos na região em que se deu a cerimônia.

(B) Da crescente onda de violência na cidade de São Paulo e 
retaliação da polícia acusada de não respeitar os 
direitos humanos.

(C) Da crise de especulação imobiliária na cidade, que trata 
parte da população em desacordo com os direitos 
humanos.

(D) Do combate à corrupção que vem sendo feroz e, 
segundo alguns, de forma a desrespeitar os direitos 
humanos.

(E) Da incompetência administrativa da prefeitura, que vem 
mostrando falta de capacidade para conciliação.

QUESTÃO 20
"O documento que aprovamos hoje não retrocede em 
relação às conquistas de 92. Não retrocede em relação à 
Cúpula de Joanesburgo" (gl, 22/06/2012). Essas foram 
palavras da presidenta Dilma Rousseff em seu discurso de 
encerramento na ONU. Tal documento diz respeito:

(A) À repressão vivida por ela e seus companheiros na 
ditadura militar do Brasil.

(B) Às conclusões da Conferência Rio+20 cuja pauta era o 
desenvolvimento sustentável.

(C) À recente crítica construída pelo governo brasileiro à 
Organização das Nações Unidas.

(D) À situação diplomática do Brasil em relação aos 
recentes conflitos ocorridos na Líbia.

(E) Aos problemas envolvendo a Copa do Mundo de 2010 
na África do Sul.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
A respeito da novel sistemática de pagamento de
precatórios, assinale a alternativa incorreta.

(A) As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão 
consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo 
ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão 
exequenda determinar o pagamento integral e 
autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente 
para os casos de preterimento de seu direito de 
precedência ou de não alocação orçamentária do valor 
necessário à satisfação do seu débito, o seqüestro da 
quantia respectiva.

(B) O Presidente do Tribunal competente que, por ato 
comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a 
liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de 
responsabilidade e responderá, também, perante o 
Conselho Nacional de Justiça.

(C) A União não poderá assumir débitos, oriundos de 
precatórios, de Estados, Distrito Federal e Municípios.

(D) É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de 
direito público, de verba necessária ao pagamento de 
seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em 
julgado, constantes de precatórios judiciários 
apresentados até l 9 de julho, fazendo-se o pagamento 
até o final do exercício seguinte, quando terão seus 
valores atualizados monetariamente.

(E) É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei da 
entidade federativa devedora, a entrega de créditos em 
precatórios para compra de imóveis públicos do 
respectivo ente federado.

QUESTÃO 22
A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o
sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário,
quando o devedor:

(A) Contrai ou tenta contrair dívidas que comprometam a 
imobilização do seu patrimônio.

(B) Possui débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, que 
somados ultrapassem trinta por cento do seu 
patrimônio conhecido.

(C) Aliena bens.
(D) Notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao 

recolhimento do crédito fiscal deixa de pagá-lo no prazo 
legal, quando suspensa sua exigibilidade.

(E) Tem sua inscrição no cadastro de contribuintes 
declarada em análise, pelo órgão fazendário.

CHAVE DE SEGURANÇA: A D V T 5 0 5
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QUESTÃO 23
Sobre os princípios gerais do Sistema Tributário Nacional, e 
limitações ao poder de tributar, assinale a alternativa 
correta.

(A) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão instituir contribuição de melhoria, decorrente 
de serviços públicos.

(B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão instituir taxas, em razão do exercício do poder 
de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de 
serviços públicos gerais e específicos, prestados ao 
contribuinte ou postos à sua disposição.

(C) Cabe à ei complementar federal dispor
sobre obrigação, lançamento, crédito, isenção, 
prescrição e decadência tributários, entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

(D) Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal 
e serão graduados segundo a capacidade financeira do 
contribuinte, facultado à administração tributária, 
especialmente para conferir efetividade a esses 
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais 
e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 
atividades financeiras do contribuinte.

(E) Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios instituir tratamento desigual 
entre contribuintes que se encontrem em situação 
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de 
ocupação profissional ou função por eles exercida, 
independentemente da denominação jurídica dos 
rendimentos, títulos ou direitos.

QUESTÃO 24
A Constituição Federal, em seu artigo 150, contém exceções 
ao princípio constitucional da não cobrança de tributos no 
mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei 
que os instituiu ou aumentou. Assim sendo, encontre a 
alternativa que contém tributo não abarcado por tal 
exceção.

(A) Imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos 
nacionais ou nacionalizados, e imposto sobre produtos 
industrializados.

(B) Imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos 
nacionais ou nacionalizados, e impostos extraordinários, 
instituídos pela União, na iminência ou no caso de 
guerra externa, compreendidos ou não em sua 
competência tributária, os quais serão suprimidos, 
gradativamente, cessadas as causas de sua criação.

(C) Imposto sobre importação de produtos estrangeiros, e 
imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, 
ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

(D) Imposto sobre importação de produtos estrangeiros, e 
imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos 
nacionais ou nacionalizados.

(E) Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, 
ou relativas a títulos ou valores mobiliários, e imposto 
de renda e proventos de qualquer natureza.

QUESTÃO 25
Salvo disposição de lei em contrário, e de acordo com o 
Código Tributário Nacional, são os seguintes os efeitos da 
solidariedade:

A isenção de crédito exonera todos os obrigados, salvo 
se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, 
nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo 
saldo.
O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita 
aos demais.

. A remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo 
se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, 
nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo 
saldo.

IV. A interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos 
obrigados, favorece, mas nunca prejudica aos demais.

Quantos incisos estão incorretos?

(A) Todos.
(B) Nenhum
(C) Dois.
(D) Um.
(E) Três.

QUESTÃO 26
Sobre a responsabilidade tributária por infrações, assinale a 
alternativa incorreta.

(A) A responsabilidade é pessoal ao agente quanto às 
infrações conceituadas por lei como crimes ou 
contravenções, salvo quando praticadas no exercício 
regular de administração, mandato, função, cargo ou 
emprego, ou no cumprimento de ordem expressa 
emitida por quem de direito.

(B) Para efeitos de responsabilidade tributária, não se 
considera espontânea a denúncia apresentada após o 
início de qualquer procedimento administrativo ou 
medida de fiscalização, relacionados com a infração.

(C) A responsabilidade é excluída pela denúncia 
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do 
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou 
do depósito da importância arbitrada pela autoridade 
administrativa, quando o montante do tributo dependa 
de apuração.

(D) A responsabilidade é pessoal ao agente quanto às 
infrações que decorram direta e exclusivamente de 
culpa.

(E) Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade 
por infrações da legislação tributária independe da 
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, 
natureza e extensão dos efeitos do ato.
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QUESTÃO 27
A respeito do tratamento jurídico da mora no Código Civil, 
leia os incisos a seguir.

Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, 
não incorre este em mora.

II. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se 
o devedor em mora desde sua efetiva citação.

. O devedor em mora responde pela impossibilidade da 
prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso 
fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante 
o atraso; salvo se provar isenção de culpa, ou que o 
dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse 
oportunamente desempenhada.

IV. Não havendo termo, a mora somente se constitui 
mediante interpelação judicial.

Estão corretos apenas os incisos:

(A) III e IV.
(B) II e III.
(C) 1 e II.
(D) 1 e III.
(E) II e IV.

QUESTÃO 28
No caso específico de formação dos contratos, a proposta 
deixa de ser obrigatória em alguns dos casos abaixo.

I. Se, feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a
resposta dentro do prazo dado.
Se, antes dela, ou simultaneamente, 
conhecimento da outra parte a retratação 
proponente, 

feita

chegar ao
do

Se, reita sem 
imediatamente

prazo a pessoa 
aceita. Não se

presente, não 
considera

foi
pessoa

presente, nesse caso, a contratação por telefone.
IV. Se, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido 

tempo suficiente para chegar a resposta ao 
conhecimento do proponente.

Assinale a alternativa que possua os incisos verdadeiros.

(A) 1, II e IV.
(B) II, III e IV.
(C) III e IV.
(D) 1 e III.
(E) II e III.

QUESTÃO 29
Em reação ao tratamento jurídico da posse, assinale a 
alternativa correta.

(A) É de boa-fé a posse, se o possuidor, apesar de conhecer 
o vício, tem a intenção da aquisição da coisa.

(B) O possuidor com justo título tem por si a presunção 
juris et de jure de boa-fé.

(C) A posse pode ser adquirida por terceiro sem mandato, 
dependendo de ratificação.

(D) O sucessor universal e o sucessor singular continuam 
obrigatoriamente de direito a posse do seu antecessor.

(E) Adquire-se a posse desde o momento em que se torna 
possível o exercício, em nome próprio ou de terceiro, de 
qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

QUESTÃO 30
Os incisos a seguir tratam da aquisição de bens imóveis, 
segundo o Código Civil.

Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a 
decretação de invalidade do registro, e o respectivo 
cancelamento, o adquirente continua a ser havido como 
dono do imóvel.
O registro é eficaz desde o momento em que se 
apresentar o título ao oficial do registro, e este o 
prenotar no protocolo.

. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem 
oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a 
propriedade, independentemente de título e boa-fé; 
podendo requerer ao juiz que assim o declare por 
sentença, a qual servirá de título para o registro no 
Cartório de Registro de Imóveis. Esse prazo estabelecido 
reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver 
estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele 
realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

IV. Cancelado o registro do título translativo do imóvel, 
poderá o proprietário reivindicar o imóvel, salvo boa-fé 
do terceiro adquirente.

V. Enquanto não se registrar o título translativo, o 
alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Estão corretas quantas afirmações?

(A) Nenhuma
(B) Duas.
(C) Quatro.
(D) Três.
(E) Todas.

QUESTÃO 31
Segundo as regras do Código de Processo Civil, assinale a 
alternativa incorreta.

(A) A alienação da coisa ou do direito litigioso, a título 
particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade 
das partes.

(B) O interesse do autor pode limitar-se à declaração da 
existência ou da inexistência de relação jurídica, e/ou da 
autenticidade ou falsidade de documento. Ainda, é 
admissível a ação declaratória, mesmo que tenha 
ocorrido a violação do direito.

(C) Se, no curso do processo, se tornar litigiosa relação 
jurídica de cuja existência ou inexistência depender o 
julgamento da lide, qualquer das partes poderá 
requerer que o juiz a declare por sentença.

(D) As sociedades sem personalidade jurídica, quando 
demandadas, não poderão opor a irregularidade de sua 
constituição.

(E) A procuração geral para o foro, conferida por 
instrumento público, habilita o advogado a praticar 
todos os atos do processo, sem exceção.
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QUESTÃO 32
Não é defeso ao juiz exercer as suas funções no processo 
contencioso ou voluntário:

(A) Quando cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, de 
alguma das partes, em linha reta ou, na colateral, até o 
terceiro grau.

(B) Que conheceu em primeiro grau de jurisdição, tendo- 
lhe proferido sentença ou decisão.

(C) Quando houver comentado publicamente a respeito do 
caso.

(D) Quando nele estiver postulando, como advogado da
A •

parte, o seu cônjuge ou qualquer parente seu, 
consanguíneo ou afim, em linha reta; ou na linha 
colateral até o segundo grau. Nesse caso, o
impedimento só se verifica quando o advogado já 
estava exercendo o patrocínio da causa; é, porém, 
vedado ao advogado pleitear no processo, a fim de criar 
o impedimento do juiz.

(E) Quando for órgão de direção ou de administração de 
pessoa jurídica, parte na causa.

QUESTÃO 33
Não se fará, porém, 
perecimento do direito:

a citação, salvo para evitar o

(A) Ao cônjuge ou a qualquer parente do morto,
consanguíneo ou afim, em linha reta, ou na linha
colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 
7 (sete) dias seguintes.

(B) Ao militar, enquanto estiver em serviço.
(C) A quem estiver assistindo a qualquer ato de culto

religioso.
(D) Aos doentes, enquanto grave o seu estado.
(E) Aos noivos, nos 3 (três) primeiros dias de bodas.

QUESTÃO 34
Não se distribuirão por dependência as causas de qualquer 
natureza:

(A) Quando se relacionarem, por conexão ou continência, 
com outra já ajuizada.

(B) Quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento 
de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 
litisconsórcio com outros autores ou que sejam 
parcialmente alterados os réus da demanda.

(C) Quando se relacionarem, por continência, com outra já 
ajuizada.

(D) Quando houver ajuizamento de ações idênticas, ao juízo 
prevento.

(E) Quando houver pedido expresso do autor nesse 
sentido.

QUESTÃO 35
Leia com atenção os incisos a seguir

Ao empregador é vedado transferir o empregado, seja 
este com cargo de confiança ou não, sem a sua 
anuência, para localidade diversa da que resultar do 
contrato, não se considerando transferência a que não 
acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio.

II. Contra os menores de 18 (dezoito) anos não corre 
nenhum prazo de prescrição.

III. O pagamento do salário, qualquer que seja a 
modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por 
período superior a 1 (um) mês, salvo no que concerne a 
comissões, percentagens e gratificações.

IV. O contrato de trabalho por prazo determinado que, 
tácita ou expressamente, for prorrogado mais de duas 
vezes passará a vigorar sem determinação de prazo.

Estão corretos os incisos:

(A) 1 e IV.
(B) II e III.
(C) 1 e II.
(D) III e IV.
(E) II e IV.

QUESTÃO 36
Sobre o processo do trabalho, tenha atenção nos 
posicionamentos que seguem.

O documento em cópia oferecido para prova poderá ser 
declarado autêntico pelo próprio advogado, sob sua 
responsabilidade pessoal. Impugnada a autenticidade 
da cópia, a parte que a impugnou será intimada para 
produzir as provas necessárias à confirmação de sua 
impugnação, com a abertura de contraditório e ampla 
defesa ao impugnado.

II. A nulidade do ato não prejudicará senão os posteriores 
que dele dependam ou sejam conseqüência.

. É vedado à parte interessada suscitar conflitos de 
jurisdição quando já houver oposto na causa exceção de 
incompetência.

IV. Apresentada a exceção de incompetência, abrir-se-á 
vista dos autos ao exceto, por 48 (quarenta e oito) horas 
improrrogáveis, devendo a decisão ser proferida na 
primeira audiência ou sessão que se seguir.

Estão corretos os incisos:

(A) I e IV.
(B) II e
(C) I e II.
(D) III e IV
(E) II e IV.
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QUESTÃO 37
De acordo com a Lei Federal n5 9.873/99, constituído 
definitivamente o crédito não tributário, após o término 
regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) 
anos a ação de execução da administração pública federal 
relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por 
infração à legislação em vigor. Seguindo pelas disposições 
dessa lei, não se interrompe o prazo prescricional da ação

/  •executoria:

(A) Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, 
que importe em reconhecimento do débito pelo 
devedor.

(B) Por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do 
fato.

(C) Pelo despacho do juiz que ordenar a citação em 
execução fiscal.

(D) Por qualquer ato judicial que constitua em mora o 
devedor.

(E) Pelo protesto judicial.

QUESTÃO 38
Assinale a alternativa incorreta em relação à estrutura e 
eleições dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia.

(A) O mandato da diretoria do Conselho Federal terá a 
duração de dois anos, sendo seus membros eleitos por 
meio do voto direto e secreto, por maioria absoluta.

(B) Os Conselhos Federal e Regionais de Farmácia são 
dotados de personalidade jurídica de direito público, 
classificados como autarquias fundacionais, e possuem 
autonomia administrativa e financeira, destinados a 
zelar pela fiel observância dos princípios da ética e da 
disciplina da classe dos que exercem atividades 
profissionais farmacêuticas no País.

(C) O mandato dos membros do Conselho Federal é 
privativo de farmacêuticos de nacionalidade brasileira, 
será gratuito, meramente honorífico e terá a duração de 
quatro anos.

(D) Perderá o mandato o conselheiro federal que, sem 
prévia licença do Conselho, faltar a três reuniões 
plenárias consecutivas, sendo sucedido pelo suplente.

(E) O Conselho Federal será constituído de tantos membros 
quantos forem os Conselhos Regionais.

QUESTÃO 39
Somente aos membros inscritos nos Conselhos Regionais de 
Farmácia será permitido o exercício de atividades 
profissionais farmacêuticas no País. Para inscrição no quadro 
de farmacêuticos dos Conselhos Regionais é necessário, 
além dos requisitos legais de capacidade civil:

I. Estar com seu diploma registrado na repartição 
sanitária competente.
Não ser nem estar proibido de exercer a profissão 
farmacêutica.

. Não possuir condenação criminal no ato de 
requerimento da inscrição no respectivo Conselho.

IV. Gozar de boa reputação por sua conduta pública, 
atestada por 3 (três) farmacêuticos inscritos.

V. Ser diplomado ou graduado em Farmácia por Instituto 
de Ensino Oficial ou a este equiparado.

Estão corretos quantos incisos?

(A) Quatro.
(B) Dois.
(C) Todos.
(D) Três.
(E) Um.

QUESTÃO 40
O comércio de drogas, medicamentos e de insumos 
farmacêuticos é privativo das empresas e dos 
estabelecimentos definidos na Lei Federal n5 5.991/73. 
Assim sendo, assinale a alternativa correta.

(A) Não dependerão de assistência técnica e 
responsabilidade profissional o posto de medicamentos, 
a unidade volante e o supermercado, o armazém e o 
empório, a loja de conveniência e a "drugstore".

(B) A dispensação de plantas medicinais é privativa das 
ervanarias, observados o acondicionamento adequado 
e a classificação botânica.

(C) A cada farmacêutico será permitido exercer a direção 
técnica de, no máximo, 6 farmácias, sendo três 
comerciais e três hospitalares.

(D) A dispensação de medicamentos é privativa de 
farmácia, drogaria, supermercados, mercados, posto de 
medicamento e unidade volante, e dispensário de 
medicamentos.

(E) Somente será permitido o funcionamento de farmácia e 
drogaria sem a assistência do técnico responsável, ou 
do seu substituto, pelo prazo de até noventa dias, 
período em que não serão aviadas fórmulas magistrais 
ou oficiais nem vendidos medicamentos sujeitos a 
regime especial de controle.
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QUESTÃO 41
Assinale a alternativa incorreta em relação às características 
dos bens públicos.

(A) Os bens públicos são inalienáveis.
(B) O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou 

retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela 
entidade a cuja administração pertencerem.

(C) São bens públicos os de uso especial, tais como edifícios 
ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da 
administração federal, estadual, territorial ou municipal, 
inclusive os de suas autarquias.

(D) Os bens públicos são impenhoráveis.
(E) Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

QUESTÃO 42
O sistema de registro de preços será regulamentado por
decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas
as seguintes condições:

Validade do registro não superior a um ano.
II. Seleção feita mediante concorrência.

. Os preços registrados serão publicados anualmente 
para orientação da Administração, na imprensa oficial.

IV. Estipulação prévia do sistema de controle e atualização 
dos preços registrados.

V. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço 
constante do quadro geral em razão de 
incompatibilidade desse com o preço vigente no 
mercado.

Quantos incisos estão incorretos?

(A) Quatro.
(B) Nenhum.
(C) Três.
(D) Dois.
(E) Um.

QUESTÃO 43
A Lei Federal n9 8.429/92 dispõe sobre as sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no 
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá 
outras providências. Diante disso, aponte a única assertiva 
que se encontra em desacordo com a lei acima citada.

(A) As ações destinadas a levar a efeitos as sanções 
previstas nesta lei podem ser propostas até cinco anos 
após o término do exercício de mandato, de cargo em 
comissão ou de função de confiança.

(B) A aplicação das sanções previstas nesta lei independe 
da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, 
salvo quanto à pena de ressarcimento e a aprovação ou 
rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou 
pelo Tribunal ou Conselho de Contas.

(C) A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as 
ações necessárias à complementação do ressarcimento 
do patrimônio público.

(D) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio 
público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às 
cominações desta lei até o limite do valor da herança.

(E) Constitui crime a representação por ato de improbidade 
contra agente público ou terceiro beneficiário, quando 
o autor da denúncia o sabe inocente.

QUESTÃO 44
Para os fins da Lei Federal n9 8.666/93, não se consideram 
serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos 
relativos a:

(A) Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias 
financeiras ou tributárias.

(B) Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou 
executivos.

(C) Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.
(D) Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou 

serviços.
(E) Compras de obras de arte e bens de valor histórico.

QUESTÃO 45
Aponte a assertiva que contém a correta associação entre a 
denominação jurídica e seu conceito legal.

(A) A concessão de serviços públicos ou de obras públicas 
de que trata a Lei Federal n9 8.987/95 será aplicada 
quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos

dousuários, contraprestaçao pecumaria 
público ao parceiro privado.

parceiro

(B) A permissão de serviços públicos de que trata a Lei 
Federal n9 8.987/95 será aplicada quando envolver, 
adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, 
contraprestação pecuniária do parceiro público ao 
parceiro privado.

(C) Autorização administrativa é o contrato de prestação de 
serviços de que a Administração Pública seja a usuária 
direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra 
ou fornecimento e instalação de bens.

(D) Concessão de serviço público precedida da execução de 
obra pública é a construção, total ou parcial, 
conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de 
quaisquer obras de interesse público, delegada pelo 
poder concedente, mediante licitação, na modalidade 
de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de 
empresas que demonstre capacidade para a sua 
realização, por sua conta e risco, de forma que o 
investimento da concessionária seja remunerado e 
amortizado mediante a exploração do serviço ou da 
obra por prazo determinado.

(E) A autorização de serviço público é a delegação, a título 
precário, mediante licitação, da prestação de serviços 
públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou 
jurídica que demonstre capacidade para seu 
desempenho, por sua conta e risco.
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QUESTÃO 46
Considere as afirmações seguintes

I. O veto parcial somente abrangerá texto integral de 
artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

II. Se o Presidente da República considerar o projeto, no 
todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao 
interesse público, irá vetá-lo total ou parcialmente, no 
prazo de quinze dias úteis, contados da data do 
recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito 
horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do 
veto.

As medidas provisórias terão sua votação iniciada na 
Câmara dos Deputados, salvo se a matéria for de 
interesse exclusivo do Senado Federal.

IV. Salvo disposição constitucional em contrário, as 
deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão 
tomadas por maioria simples dos votos.

Estão corretas as afirmações

(A) III e IV. (C) Duas.
(B) (D) Uma.
(C) 1 e IV. (E) Nenhuma
(D) 1 e II.
(E) II e III.

QUESTÃO 47
Não é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria
rolrelativa a(à):

(A) Direitos políticos e partidos políticos
(B) Direito Eleitoral.
(C) Direito Civil e Processo Civil.
(D) Direito Penal e Processo Penal.
(E) Organização do Poder Judiciário.

QUESTÃO 48
Qual, das seguintes atribuições, o Presidente da República 
poderá delegar aos Ministros de Estado, ao Procurador- 
Geral da República ou ao Advogado-Geral da União?

(A) Celebrar tratados, convenções e atos internacionais, 
sujeitos a referendo do Congresso Nacional.

(B) Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se 
necessário, dos órgãos instituídos em lei.

(C) Conferir condecorações e distinções honoríficas.
(D) Manter relações com Estados estrangeiros e acreditar 

seus representantes diplomáticos.
(E) Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso 

Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, 
expondo a situação do País e solicitando as providências 
que julgar necessárias.

QUESTÃO 49
As afirmações tratam das regras relativas à ação direta de 
inconstitucionalidade prevista em nosso ordenamento 
jurídico.

Proposta a ação direta, somente se admitirá desistência 
até a citação do(s) órgão(s) envolvido(s).
A petição inicial inepta, não fundamentada e a 
manifestamente improcedente serão liminarmente 
indeferidas pelo relator, cabendo agravo da decisão que 
indeferir a petição inicial.

. Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de 
ação direta de inconstitucionalidade.

IV. Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá 
deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos 
ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato 
normativo impugnado.

Quantas alternativas são consideradas condizentes com o 
tratamento legal dado à matéria?

(A) Todas.
(B) Três.

QUESTÃO 50
Ainda sobre controle de constitucionalidade, assinale a 
alternativa incorreta.

(A) A declaração de constitucionalidade ou de 
inconstitucionalidade, inclusive a interpretação 
conforme a Constituição e a declaração parcial de 
inconstitucionalidade sem redução de texto, têm 
eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos 
órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública 
federal, estadual e municipal.

(B) Se não for alcançada a maioria necessária à declaração 
de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, 
estando ausentes Ministros em número que possa 
influir no julgamento, este será suspenso a fim de 
aguardar-se o comparecimento dos Ministros ausentes, 
até que se atinja o número necessário para prolação da 
decisão num ou noutro sentido.
A decisão que declara a constitucionalidade ou a 
inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em 
ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, 
ressalvada a interposição de embargos declaratórios e

(C)

/  •

(D)
açao rescisória.
A decisão sobre a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo 
somente será tomada se presentes na sessão, pelo 
menos, oito Ministros.

(E) Proclamada constitucionalidade, julgar-se-á
improcedente a ação direta ou procedente eventual
açao declaratória; e, proclamada
inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação 
direta ou improcedente eventual ação declaratória.
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Processo Seletivo/Concurso Público n° 03/2012 -  GRF-SP CARGO: ADVOGADO Instituto QUADRIX

PROVA DISCURSIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Ao receber a sua FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO para a elaboração de sua resposta, verifique imediatamente se o 
número de seqüência (canto superior direito) confere com o número impresso no seu CARTAO-RESPOSTA.

2. A prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta; não 
serão permitidas interferências e/ou participação de outras pessoas.

3. A FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada ou conterf em outro localf 
que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que possibilite a identificação do candidato. Portanto, a 
detecção de qualquer marca identificadora, no espaço destinado à transcrição do texto definitivo, acarretará a 
anulação da prova.

4. A FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO será o único documento válido para avaliação da prova. A folha rascunho no 
caderno de provas é de preenchimento facultativo e não valerá para tal finalidade.

5. A resposta deverá ter extensão mínima de 15 linhas e máxima de 30 linhas.

6. O candidato receberá nota 0 (zero) na prova discursiva em casos de fuga ao tema ou ao gênero proposto, de haver 
texto com quantidade inferior a 15 (quinze) linhas, de não haver texto, de não haver respeito à estrutura textual, de 
identificação em local indevido, se o texto for escrito a lápis ou caneta de cor diferente da especificada no subitem 
2 acima, ou apresentar letra ilegível.

QUESTÃO

Disserte a respeito da importância -  ou não -  da obrigatoriedade do procedimento licitatório em relação às compras e 
contratação de serviços por parte do Estado, e os casos de excepcionalidade dessa obrigação.
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In stitu to

FOLHA RASCUNHO
Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço

QUADRIX
Responsabilidade Social

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

AO RECEBER SUA FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, NÃO ASSINE E NÃO ULTRAPASSE 30 LINHAS. 13
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I n s t i t u t o

QUADRIX
Responsabilidade Social
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