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PPRROOCCEESSSSOO  SSEELLEETTIIVVOO  PPAARRAA  IINNGGRREESSSSOO  DDEE  EESSTTUUDDAANNTTEESS  NNOO  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EESSTTÁÁGGIIOO  RREEMMUUNNEERRAADDOO    

DDAA  AADDVVOOCCAACCIIAA  GGEERRAALL  DDAA  UUNNIIÃÃOO  --  AAGGUU  
 

Caderno de Questões 
 

DIREITO 
 

 

Data: 27/04/2014 – Horário: 11h00 às 13h00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA) 
Número de questões: 40 (quarenta) 

 
 

 
 

 

  

LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  
  

 
1. Assinale a alternativa em que o provérbio 

apresenta a mesma interpretação da frase 
abaixo.  

 
“Na burrice desesperada da fome, morro 
sempre abocanhando os mesmos anzóis”.  

Eduardo Baszczyn 
 

a) O afobado come cru. 

b) Cada macaco no seu galho. 

c) Casa de ferreiro, espeto de pau. 

d) Água mole em pedra dura, tanto bate até 
que fura. 

 

2. As expressões idiomáticas são locuções muito 
usadas na linguagem coloquial. As expressões 
“meter o nariz onde não é chamado” e “quem 
sai na chuva pode se molhar”, correspondem, 
respectivamente, aos verbos 

 

a) pesquisar e caminhar. 

b) comprometer-se e enfrentar. 

c) intrometer-se e arriscar-se. 

d) cheirar e passear. 

 

3. Identifique, nas orações abaixo, a figura de 
linguagem que se observa no vocábulo 
destacado e, em seguida, assinale a alternativa 
que apresenta a sequência correta. 

 

I. Quase morri de medo. 

II. Seu sorriso é a luz do meu dia. 

III. E as águas da fonte a correr... 
chuá!...chuá!  

Pedro Sá Pereira e Ari Pavão 
 

a) I. hipérbato/II. comparação/III. Onomatopeia 

b) I. onomatopeia/II. metáfora/III. 
Personificação 

c) I. prosopopeia/II. pleonasmo/III. 
Prosopopeia 

d) I.  hipérbole/ II. metáfora/ III. Onomatopeia 

 

4. De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa e com relação à ortografia, assinale 
a alternativa correta. 

 

a) O tenporal se formava e o primeiro pingo de 
chuva caiu na janela.  

b) O armário da cosinha estava vazio. 

c) A floricultura do meu irmão fica naquela 
avenida. 

d) O ladrão foi pego na frente da ofissina. 

 
5. Assinale a alternativa cuja palavra destacada 

seja um advérbio. 
 

a) “O tempo passa muito rápido e as 
lembranças ficam no peito”. 

b) “Levantou-se rapidamente da cama”. 

c) “Paulo é mais rápido que seu colega”. 

d) João é o mais rápido da turma. 

 

Leia o trecho do poema abaixo para responder 
à questão 6. 

 
O turista 

 
“Não me adianta 
Todas as viagens são inúteis 
Elas não nos levam a lugar       
nenhum 
Nem nos revelam o outro lado 
Do mundo” 

Lêdo Ivo 
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6. Considerando os pronomes desses versos, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) Me é um pronome possessivo. 

b) Todas é um pronome pessoal. 

c) Nos é um pronome relativo. 

d) Nenhum é um pronome indefinido. 

 
7.  Assinale a alternativa que apresenta a correta 
classificação das palavras destacadas no trecho 
abaixo. 
 

“Não1 me olhe 
Como2 se a polícia 

Andasse atrás de mim 
Cale3 a boca 

E não cale na boca 
Notícia ruim...” 

Caetano Veloso 
 

a) 1. pronome/ 2. pronome/ 3. Advérbio 

b) 1. advérbio/ 2. pronome/ 3. Verbo 

c) 1. pronome/ 2. conjunção/ 3. Verbo 

d) 1. advérbio/ 2. conjunção/ 3. verbo 

 
8.    Observe a oração abaixo e, em seguida, assinale 
a alternativa cujo vocábulo seja um verbo. 
 
 “Na casa de minha avó, só se via e se sentia o 

cheiro de pão fresco”. 
 

a) cheiro. 

b) pão. 

c) sentia. 

d) fresco. 

 
9.  Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a 
alternativa que não apresenta uma frase com um 
sinônimo da palavra destacada. 
 
“Como posso lidar com essa imprudência?” 
 

a) Todos agiram com leviandade.  

b) A inconsideração estava clara. 

c) Ele agiu com precaução. 

d) Ele agiu sem prudência. 

 
10.  Em relação à ortografia e de acordo com a 
norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a 
alternativa correta. 
 

a) As crianças não gostam de mortandela. 

b) Tinha as sombrancelhas discretas. 

c) O cabeleleiro não atendia mas naquele 
endereço. 

d) A criança estava ansiosa naquele dia. 

  

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
11. A região ucraniana está sob disputa desde que 

foi praticamente anexada pela Rússia, sob 
protestos das potências ocidentais e da própria 
Ucrânia, até então dona do território. A tensão 
começou na península do Mar Negro quando 
protestos derrubaram Viktor Yanukovich, o 
então presidente ucraniano, em fevereiro. 
Aproveitando o vazio de governo, as 
autoridades da região de maioria russa, 
propuseram um referendo interno no 
território, perguntando aos habitantes se eles 
estariam dispostos a se juntar à Rússia. O 
resultado, um apoio esmagador à anexação, 
deu a legitimidade que o governo de Vladimir 
Putin queria para poder anexar completamente 
o território. Assinale a alternativa que 
apresenta o nome dessa região. 

 

a) Bolchoi. 

b) Petrovsk. 

c) Crimeia. 

d) Craiova. 

 

12. Durante a ditadura militar (1964-1985), muitos 
brasileiros deixaram o país e seguiram para o 
exterior. Era o início do exílio, que atingia uma 
parte da população brasileira, formada, 
sobretudo, pela classe média intelectualizada. 
Assinale a alternativa que apresenta o nome de 
um músico exilado. 

 

a) Gilberto Gil. 

b) Arnaldo Antunes. 

c) Paula Fernandes. 

d) Maria Rita. 

 
13. Combustíveis fósseis são aqueles materiais 
combustíveis resultantes de um processo muito 
lento de decomposição de restos de plantas e de 
animais. O nome "fóssil" surge pelo tempo que 
demora à sua formação, vários milhões de anos. 
Estes recursos, que agora são utilizados, foram 
formados há, aproximadamente, cerca de 65 

http://g1.globo.com/topico/ucrania/
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/ditadura-militar-1964-1985-breve-historia-do-regime-militar.htm
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milhões de anos. Assinale a alternativa que não 
apresenta um tipo de combustível fóssil. 
 

a) Carvão Mineral. 

b) Gás Natural. 

c) Petróleo. 

d) Fotovoltaico. 

 
14.  É correto afirmar que a Geografia Física é uma 
vertente voltada para a análise dos elementos 
 

a) políticos. 

b) naturais do espaço terrestre. 

c) culturais. 

d) socioeconômicos. 

 
15. Foi um período da história do Brasil, mais 
precisamente no período republicano entre o final 
do século XIX e início do XX, no qual vigorava no país 
uma política controlada e comandada por ricos 
fazendeiros, donos de grandes faixas de terras. 
Algumas de suas características foram o voto de 
cabresto e a política do café com leite. É correto 
afirmar que a descrição acima refere-se ao período  
 

a) do coronelismo. 

b) do militarismo. 

c) democrático. 

d) comunista. 

 

NOÇÕES DE DIREITO 
 
16. Acerca dos direitos e garantias fundamentais 

expressos na Constituição Federal, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) É plena a liberdade de associação de caráter 
paramilitar, desde que para fins lícitos. 

b) Não há crime sem lei anterior que o defina, 
nem pena sem prévia cominação legal. 

c) A lei penal não retroagirá em nenhuma 
hipótese. 

d) São admissíveis, no processo, as provas 
obtidas por meios ilícitos. 

 
 
17.  Segundo o artigo 5º da Constituição Federal, 
não haverá, entre outros, penas 
 

I. de caráter perpétuo. 

II. de trabalhos forçados. 

III. cruéis. 

 
É correto o que está contido em 

 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) III, apenas. 

d) I, II e III. 

 
18.   São Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si o 
 

a) Legislativo e o Executivo, apenas. 

b) Legislativo e o Judiciário, apenas. 

c) Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

d) Executivo e o Judiciário, apenas. 

 
19.   De acordo com a Constituição Federal, é 
correto afirmar que 
 

a) independência nacional e defesa da paz são 
princípios relacionados às relações 
internacionais da República Federativa do 
Brasil. 

b) solução pacífica dos conflitos é um dos 
objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil. 

c) construir uma sociedade livre, justa e 
solidária trata-se de um dos princípios que 
regem as relações internacionais do país. 

d) a prática do pluralismo político é 
constitucionalmente vedada. 

 
20.  Com relação ao Direito Administrativo, é correto 
afirmar que um dos princípios constitucionais que 
rege a Administração Pública é o da 
 

a) Relevância. 

b) Oportunidade. 

c) Moralidade. 

d) Comparabilidade. 

 

21. É princípio constitucional aplicado ao processo 
civil: 

 

a) Fiabilidade. 

b) Continuidade. 

c) Entidade. 

d) Juiz Natural. 
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22.   Segundo o artigo 6º da Constituição Federal, 
é(são) direito(s) social(ais), entre outros: 
 

I. Saúde. 

II. Segurança. 

III. Educação. 

 
 É correto o que está contido em 
 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) I, II e III. 

d) III, apenas. 

 
 23.  Pode-se dizer que a Administração Pública 
indireta é o conjunto de pessoas jurídicas, de direito 
público ou privado, as quais são criadas por lei para 
desempenhar atividades assumidas pelo Estado. Das 
entidades que compõem a Administração indireta, 
tem-se a autarquia. Sobre ela, é correto afirmar que 
 

a) possui personalidade jurídica privada. 

b) se sujeita a controle ou tutela. 

c) possui capital aberto. 

d) desempenha atividades de natureza 
exclusivamente econômica. 

 
  24. A respeito da Administração Pública indireta, é 
correto afirmar que é exemplo de Sociedade de 
Economia Mista o(a) 
 

a) Banco do Brasil. 

b) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 

c) IBGE. 

d) Banco Central do Brasil. 

 
  25.   Acerca da Administração Pública indireta, é 
correto afirmar que é exemplo de autarquia a 
 

a) Petrobras. 

b) Embrapa. 

c) Universidade Federal de São Paulo. 

d) Fundação Oswaldo Cruz. 

 
  26.  São privativos de brasileiros natos, entre 

outros, os cargos de 
 

a) oficial das Forças Armadas e de Presidente 
da República. 

b) governador de Estado e deputado federal. 

c) carreira diplomática e de prefeito. 

d) deputado estadual e de Ministro de Estado 
da Defesa. 

 
27.  A jurisdição, um dos institutos fundamentais do 
processo civil, pode ser contenciosa ou voluntária. A 
respeito desse assunto, assinale a alternativa 
correta. 
 

a) Enquanto a jurisdição contenciosa não 
necessita de provocação para se iniciar, a 
jurisdição voluntária necessita. 

b) Na jurisdição contenciosa, há apenas um 
acordo de vontades. 

c) Na jurisdição voluntária, há conflito de 
interesses apresentado em juízo. 

d) Na jurisdição contenciosa, a decisão faz coisa 
julgada. 

 
28.  Segundo o artigo 14 da Constituição Federal, o 
alistamento eleitoral e o voto são 
 

a) facultativos para os maiores de 16 e 
menores de 21 anos. 

b) obrigatórios para os maiores de 18 anos. 

c) obrigatórios para os maiores de 21 anos. 

d) obrigatórios para os maiores de 16 anos. 

 
29.   Para se eleger para o cargo de Vereador, é 
necessário ter a idade 
 

a) máxima de 35 anos. 

b) mínima de 21 anos. 

c) mínima de 18 anos. 

d) máxima de 30 anos. 

 
30. Com relação aos direitos políticos, segundo a 
Constituição Federal, assinale a alternativa 
incorreta. 
 

a) É vedada a cassação de direitos políticos. 

b) O cancelamento da naturalização por 
sentença transitada em julgado acarreta na 
perda ou suspensão dos direitos políticos. 

c) Estrangeiros podem alistar-se como 
eleitores. 

d) O voto é facultativo para os maiores de 70 
anos. 
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31. Com base no artigo 17 da Constituição Federal, 
os partidos políticos, após adquirirem 
personalidade jurídica, na forma da lei civil, 
registrarão seus estatutos no(a) 

 

a) Cartório de Protestos e Títulos. 

b) Junta Comercial. 

c) Tribunal Regional do Trabalho. 

d) Tribunal Superior Eleitoral. 

 
32. Acerca dos elementos do ato administrativo, 
aquele que se caracteriza como o resultado que a 
Administração quer alcançar com a prática do ato 
denomina-se  
 

a) Objeto. 

b) Forma. 

c) Motivo. 

d) Finalidade. 

 
33.  A parte será representada em juízo por 
advogado legalmente habilitado. Segundo o artigo 
40, do Código Processual Civil, é correto afirmar que 
o advogado tem direito de  
 

a) requerer, como procurador, vista dos autos 
de qualquer processo pelo prazo de 5 dias. 

b) requerer, como procurador, vista dos autos 
do processo em que atua por prazo 
indeterminado. 

c) fazer vista dos autos de qualquer processo 
pelo prazo de 24 horas. 

d) requerer, como procurador, vista dos autos 
de qualquer processo pelo prazo de 15 dias. 

 
34.   Com base no Código Processual Civil, intervindo 
o Ministério Público como fiscal da lei,  
 

I. terá vista dos autos antes das partes. 

II. poderá juntar documentos e certidões aos 
autos. 

III. poderá produzir prova em audiência. 

 
 É correto o que está contido em 
 

a) I e II, apenas. 

b) I, apenas. 

c) II, apenas. 

d) II e III, apenas. 

 

35. Sobre a Organização Político-Administrativa, 
tratada pela Constituição Federal de 1988, assinale a 
alternativa correta. 
 

a) Os Estados podem subdividir-se mediante 
aprovação da população por meio de 
iniciativa popular, e do Congresso Nacional. 

b) Os Territórios Federais integram a União, e 
sua criação, transformação em Estado ou 
reintegração ao Estado de origem serão 
reguladas em lei complementar. 

c) Compete à União criar distinções entre 
brasileiros ou preferências entre si. 

d) A Constituição Federal veda a incorporação, 
a fusão e o desmembramento de 
Municípios. 

 
36.   Com relação aos Órgãos judiciários e aos 
auxiliares da justiça, segundo o Código Processual 
Civil, assinale a alternativa incorreta. 
 

a) Há conflito de competência quando dois ou 
mais juízes se consideram incompetentes. 

b) O conflito poderá ser suscitado pelo 
Ministério Público ou pelo juiz, sendo 
vedado às partes. 

c) O juiz decidirá a lide nos limites em que foi 
proposta, sendo-lhe defeso conhecer de 
questões, não suscitadas, a cujo respeito a 
lei exige a iniciativa da parte. 

d) É defeso ao juiz exercer as suas funções no 
processo contencioso ou voluntário de que 
for parte. 

 
37.   Sobre bens públicos, assinale a alternativa 
correta. 
 

a) Móveis ou imóveis utilizados pela 
Administração Pública para realização de 
suas atividades e consecução de seus fins 
são chamados de bens de uso especial. 

b) Segundo o Código Civil, bens públicos estão 
sujeitos a usucapião. 

c) O uso comum dos bens públicos deve ser 
sempre gratuito. 

d) Bens de uso especial fazem parte dos bens 
de domínio privado do Estado. 

 
38.  Com base na Constituição Federal, é correto 
afirmar que é(são) bem(ns) da União, entre outros, 
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I. o mar territorial. 

II. os terrenos de marinha. 

III. as terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios. 

 
 É correto o que está contido em 
 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) I, II e III. 

 
39. Acerca da competência interna, no processo 

civil, marque V para verdadeiro ou F para falso 
e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 

(   ) A ação em que o incapaz for réu se 
processará no foro do domicílio de seu 
representante. 

(   ) É competente o foro do lugar do ato ou 
fato para ação de reparação do dano. 

(   ) A competência em razão da matéria e da 
hierarquia é derrogável por convenção das 
partes. 

 

a) F/ F/ F 

b) V/ V/ V 

c) V/ V/ F 

d) F/ F/ V 

 
40.   Acerca dos auxiliares da justiça, é correto 
afirmar que incumbe ao oficial de justiça, exceto: 
 

a) redigir, em forma legal, os mandados e mais 
atos que pertencem ao seu ofício. 

b) efetuar avaliações. 

c) entregar, em cartório, o mandado, logo 
depois de cumprido. 

d) estar presente às audiências e coadjuvar o 
juiz na manutenção da ordem. 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
 

 


