ADVOGADO

ADV02

CADERNO 1

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração da prova é de 5 horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto,
após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e nem copiar o gabarito, pois a imagem do seu cartão de
respostas será disponibilizado em http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1- Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que contém 65 questões objetivas e 2 questões discursivas,
está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente uma correta.
3 - Confira se seus dados pessoais, o curso escolhido, indicados no cartão de respostas, estão correto. Se notar qualquer
divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar
o cartão de respostas no espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se o curso e o número do caderno que consta neste caderno de questões é o mesmo do que consta
em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de
Local.
5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas
indicadas seja a correta.

AGENDA
18/05/2014, PROVAS OBJETIVAS/RECEBIMENTO DE TÍTULOS.
 19/05/2014, Divulgação dos Gabaritos Preliminares e Disponibilização dos Exemplares das Provas Objetivas.
20/05/2014, Disponibilização das Imagens dos Cartões de Respostas das Provas Objetivas.
 21 e 22/05/2014, Interposição de Recursos Administrativos quanto as questões das Provas Objetivas.
 29/05/2014, Divulgação dos Gabaritos Definitivos Oficiais.
 02/06 a 03/06/2014, Interposição de Recursos Administrativos contra as Notas Preliminares das Provas Objetivas.
 09/06/2014, Divulgação do Resultado Final das Notas das Provas Objetivas.
 10/06/2014, Relação dos Candidatos convocados para a Prova Prática.
 10/06/2014, Relação dos Candidatos que terão os Títulos Analisados.
16/06/2014, Divulgação das Notas Preliminares da Avaliação de Títulos.
 14/06 e/ou 15/06/2014, PROVAS PRÁTICAS.
 16/06/2014, Divulgação das Notas Preliminares das Provas Práticas.
17/06 a 18/06/2014, Interposição de Recursos contra as Notas Preliminares das Provas Práticas.
 17/06 a 18/06/2014, Interposição de recurso contra as Notas Preliminares da Avaliação de Títulos.
 25/06/2014, Resultado Final do Concurso Público.

INFORMAÇÕES:
Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h
Internet: http://concursos.biorio.org.br
E-mail: nuclep2014@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA
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Questão 2
“Quando um banco entra em crise, o Banco Central
intervém para evitar a falência; quando a segurança de
uma cidade entra em crise, o governo federal aciona a
Guarda Nacional; quando a saúde fica catastrófica,
importam-se médicos; quando uma estrada é destruída
por chuva, o governo federal auxilia o estado; mas
quando um município não tem condições de oferecer
boa escola a suas crianças, o governo federal fecha os
olhos, porque isso não é responsabilidade da União.”
Segundo esse segmento do texto, o que marca a atuação
do governo federal em relação à Educação é:

TEXTO
ADOÇÃO FEDERAL
Cristovam Buarque
Quando um banco entra em crise, o Banco Central
intervém para evitar a falência; quando a segurança de
uma cidade entra em crise, o governo federal aciona a
Guarda Nacional; quando a saúde fica catastrófica,
importam-se médicos; quando uma estrada é destruída
por chuva, o governo federal auxilia o estado; mas
quando um município não tem condições de oferecer
boa escola a suas crianças, o governo federal fecha os
olhos, porque isso não é responsabilidade da União.
Limita-se a distribuir, por meio do Fundeb, R$10,3
bilhões por ano, equivalente a R$205 por criança ou R$2
a cada dia letivo.
A boa educação de uma criança, assumindo um
bom salário para atrair os melhores alunos das
universidades para o magistério, em boas e bem
equipadas novas escolas, todas em horário integral,
custaria R$9.500 por ano, por aluno. Das 5.564 cidades
brasileiras, a receita orçamentária total não chega a
R$9.500 por criança em idade escolar. Se considerarmos
os gastos fixos e custeios da administração municipal,
nenhuma das nossas cidades teria condições de oferecer
educação de qualidade a suas crianças.
Para mudar tal panorama, o país tem dois
caminhos: deixar que o futuro das nossas crianças
dependa de alta renda de sua família ou responsabilizar
a União pela educação dos filhos do Brasil.

(A) a falta de iniciativa.
(B) o distanciamento de causas sociais.
(C) a atitude de isentar-se de culpas.
(D) o desinteresse por áreas não políticas.
(E) o abandono de setores dispendiosos.
Questão 3
“...o Banco Central intervém para evitar a crise...”; a
forma verbal desse mesmo verbo que apresenta erro é:
(A) O Banco Central interveio na questão.
(B) Quando o Banco Central intervier, tudo muda.
(C) Quando o Banco Central intervinha, a situação
piorava.
(D) Se o Banco Central intervisse, os problemas
acabariam.
(E) O Banco Central interviria, se a situação piorasse.

Questão 4
“Limita-se a distribuir, por meio do Fundeb, R$10,3
bilhões por ano, equivalente a R$205 por criança ou R$2
a cada dia letivo.”
Esse segmento do primeiro parágrafo tem a finalidade
de mostrar que:

Questão 1
O primeiro parágrafo do texto faz uma crítica a aspectos
da educação no Brasil; a estratégia argumentativa
empregada é a de:

(A) há enorme desperdício de dinheiro público.
(B) as verbas da Educação são desviadas de seus reais
objetivos.
(C) o dinheiro público para a Educação é insuficiente.
(D) a falta de planejamento educativo traz má
distribuição de verbas.
(E) há falta de apoio político à Educação.

(A) fazer uma simplificação exagerada de outros
problemas.
(B) traçar uma analogia entre a educação e outros
setores.
(C) mostrar dados estatísticos que fundamentem a
crítica.
(D) indicar, por meio de testemunhos, a situação
educacional do país.
(E) expor uma opinião imparcial sobre a situação.
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Questão 5
Entre as marcas de uma educação de qualidade, de
acordo com o segundo parágrafo do texto, só NÃO está:

Questão 9
O título dado ao texto – adoção federal – já encaminha
uma das soluções propostas no último parágrafo do
texto que é a de:

(A) o horário integral de estudo.
(B) a valorização dos professores.
(C) melhores salários para o magistério.
(D) melhor equipamento das escolas.
(E) uma nova filosofia pedagógica.

(A)
(B)
(C)
(D)

responsabilizar a União pela educação.
fazer aumentar a renda das famílias.
melhorar a qualidade de ensino das escolas federais.
transferir a responsabilidade dos municípios para os
estados.
(E) sugerir a adoção de crianças pobres por famílias
mais abastadas.

Questão 6
“A boa educação de uma criança, assumindo um bom
salário para atrair os melhores alunos das universidades
para o magistério, em boas e bem equipadas novas
escolas,...”. As ocorrências do vocábulo sublinhado nesse
segmento do texto servem para mostrar uma
característica da linguagem, que é:

Questão 10
O termo em função adjetiva sublinhado abaixo que NÃO
mostra uma opinião do autor do texto é:
(A) “quando a saúde fica catastrófica”
(B) “assumindo um bom salário”
(C) “todas em horário integral”
(D) “A boa educação de uma criança”
(E) “oferecer educação de qualidade”

(A) a multiplicidade de significados de um mesmo
vocábulo.
(B) a impossibilidade de um vocábulo possuir sinônimos
adequados.
(C) a capacidade de um vocábulo modificar seu
significado básico.
(D) a possibilidade de um vocábulo ser empregado em
linguagem figurada.
(E) a variedade de classes assumidas por um mesmo
vocábulo.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 7
O texto lido tem a função de:

Questão 11
Observe os quatro primeiros termo da sequência a
seguir: 987, 976, 964, 953, .... O oitavo termo da
sequência é o:

(A) chamar a atenção do governo federal para a
péssima situação dos professores.
(B) alertar as autoridades para as deficiências no
ensino.
(C) criticar os municípios pelo desprezo da área escolar.
(D) destacar a necessidade de atrair gente qualificada
para o magistério.
(E) sugerir soluções para os problemas da área da
Educação.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

891
896
901
924
936

Questão 12
Sempre que é feriado, Adamastor vai pescar ou vai ao
cinema. Hoje não é feriado. Assim, hoje Adamastor

Questão 8
“...assumindo um bom salário para atrair os melhores
alunos...”; a forma inadequada de substituição da frase
sublinhada é:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) para que se atraiam os melhores alunos.
(B) para que se atraísse os melhores alunos.
(C) para que sirva de atração aos melhores alunos.
(D) para que se atraíssem os melhores alunos.
(E) para que os melhores alunos fossem atraídos.
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não foi pescar nem foi ao cinema.
foi pescar mas não foi ao cinema.
foi ao cinema mas não foi pescar.
pode ter ido ao cinema ou ido pescar.
não foi pescar.
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Questão 13
As equipes que ficam, a cada turno, de plantão num
certo setor são formadas por um chefe e três
funcionários. A tabela abaixo mostra as escalas de
plantão para quatro dias:
Dia

Equipe

1

2

3

Márcio

Márcio

Batista

4
Dorival

Batista

Batista

João

Lopes

Cardoso

Lopes

Cardoso

Batista

Dorival

Gastão

Lopes

Gastão

TEXT I

Drilling innovations to simplify oil and gas exploration

Drilling innovations aim to use less energy, materials and
manpower to tap unconventional reserves

Nessas escalas há dois chefes e cinco funcionários. Os
chefes são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

When it comes to it, getting oil and gas out of the
ground is pretty crude engineering. The industry has a
reputation for slow innovation, which in a sector that is
inherently conservative for reasons of safety is not
entirely surprising. If you’re going to drill through rock to
pump a liquid out of the ground (especially if that liquid
is flammable and accompanied by an explosive gas) then
tried-and-tested technology is probably the best way to
go.

Cardoso e Batista.
Márcio e Lopes.
Cardoso e Gastão.
Dorival e João.
Lopes e João.

Questão 14
O capítulo III de um livro começa na página 187 e vai até
a página 235. João resolveu ler o capítulo todo num
único dia. João gasta em média 4 minutos e meio para
ler uma página. Para cumprir a resolução ele gastará:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

This, argues Shell’s head of wells R&D, Jan Brakel, leads
to an interesting dichotomy. ‘We can fly aeroplanes with
three hundred-plus people on board on full automatic
over a distance of 5,000 miles across the Atlantic ocean,’
he said, ‘but we cannot drill 5,000 metres without
continuous human intervention, using equipment that is
still based on the basic design at inception.’

3h 36min.
3h 40min 30s.
3h 45min.
3h 49min 30s.
3h 54min.

Automated drilling is one of the oil industry’s most
important innovation targets. This is partly because of
the increasing difficulty of finding new oil and gas
reserves. The sources now being tapped, such as shale
gas and coal-bed methane, require a very large number
of wells — Shell estimates that it may need to drill up to
6,000 wells per year, and this could mean it would have
to spend half of its exploration and production budget
on drilling and completing wells, compared with just
under a third for more conventional exploration.

Questão 15
A soma das idades dos dois irmãos mais novos de Pedro
é 55, e a soma das idades de seus dois irmãos mais
velhos é 61. Daqui a onze anos, a soma das idades dos
cinco irmãos será igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

LÍNGUA INGLESA

Automating the drilling process would be an obvious way
to keep the costs under control, and also gets around a
problem which many sectors of engineering are
experiencing — a shortage of skills. Constructing a well
system for unconventional gas requires directional
drilling, and finding people who can do that is becoming
difficult, as experienced drillers reach retirement age.
Automated drilling, so the argument goes, would be
faster, more efficient, and safer, as it reduces the
number of workers on site.

190.
192.
196.
198.
200.

(adapted from http://www.theengineer.co.uk/energy-andenvironment/in-depth/drilling-innovations-to-simplify-oil-andgas-exploration/1013839.article)
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Question 16
In relation to the information the text offers, mark the
statements below as TRUE (T) or FALSE (F):

Question 20
The opposite of “faster” in “would be faster” (l. )is:
(A) slow;
(B) slower;
(C) quicker;
(D) slowest;
(E) quickest.

( ) Automated drilling is irrelevant to the oil industry.
( ) It is possible to drill 5,000 meters only automatically.
( ) One can fly more than 4,000 miles with an
automatic pilot.
The statements are, respectively:
(A) F – F – T
(B) F – T – F
(C) T– F – F
(D) T –T – F
(E) F –T – T

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Questão 21
Um dispositivo de entrada e de saída empregado na
configuração de microcomputadores possui as seguintes
características:

Question 17
Read the following statements:

• é uma tela sensível ao toque que funciona
quando pressionada, dispensando o uso de
outros dispositivos como o mouse ou o teclado.
• pode ser é utilizado em serviços disponibilizados
em museus, shoppings, agências bancárias ou
eventos públicos, com a finalidade de permitir a
visualização de informações na tela do monitor
de vídeo.
• possui a desvantagem de apresentar mau
funcionamento, resultante da sujeira ou gordura
depositada na tela pelo contato direto da ponta
dos dedos na tela.

I. The process of drilling automatically is too costly.
II. Automated drilling requires fewer employees.
III. Experienced drillers are becoming scarcer.
Choose the correct answer:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Only I is correct.
Only III is correct.
Both I and III are correct.
Both II and III are correct.
All three assertions are correct.

Esse dispositivo é conhecido como:
Question 18
In “one of the oil industry’s most important innovation
targets”, the underlined word means:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) tests;
(B) goals;
(C) fantasies;
(D) inventions;
(E) obsessions.

silkscreen
windscreen
multiscreen
superscreen
touchscreen

Questão 22
Atualmente, os pendrives são bastante utilizados como
dispositivo
de
armazenamento
de
dados,
particularmente em backup, na realização de cópias de
segurança. No comércio, é comum se encontrar esse
dispositivo
com
a
seguinte
capacidade
de
armazenamento:

Question 19
The action involved in “to get around a problem” is to:
(A) face it;
(B) deny it;
(C) avoid it;
(D) create it;
(E) embrace it.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Para aplicar alinhamento à esquerda ao texto, deve-se

Questão 23
Um funcionário da NUCLEP acessou o Windows Explorer
do sistema operacional Windows XP, em um
microcomputador versão desktop e executou os
seguintes procedimentos:
•
•

selecionar todo o texto e acionar o ícone
executar o seguinte atalho de teclado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Selecionou a pasta DOCUMENTOS no disco C:
Para selecionar todos os arquivos gravados
nessa pasta, ele executou um atalho de teclado.

Esse atalho de teclado corresponde a pressionar as
teclas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

T
S
A
X
Z

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 24
Em um notebook com sistema operacional Windows 7
BR, um usuário está acessando o site do

abrir ou fechar a Janela do WordArt.
abrir ou fechar a Área de Transferência.
maximizar ou minimizar a Janela do Word.
ocultar ou mostrar a Faixa de Opções.
ocultar ou mostrar a Guia de Menus.

Questão 27
As planilhas NUCLEP55 e NUCLEP66 abaixo, fazem parte do
arquivo NUCLEP.XLSX, criado no Excel 2010 BR.
•

no Internet Explorer 9 BR. Nessas
executar
o
atalho
de
teclado

•

tem o seguinte significado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Alt + E
Alt + Q
Ctrl + <
Ctrl + Q
Ctrl + E

Questão 26
No Word 2010 BR, o atalho de teclado Ctrl + F1 tem por
finalidade:

e:

condições,

ou

abrir a janela do Painel de Controle.
mostrar a janela de downloads.
acionar o Windows Update.
exibir a área de trabalho.
desligar o notebook.

•

Na NUCLEP55, em D5 foi inserida =SOMA(A3;C3) e
em D7 uma expressão que fornece o resto da
divisão de D5 por 9.
Na NUCLEP66, em D3 foi inserida uma expressão
que mostra um valor igual ao conteúdo de D7 da
planilha NUCLEP55.

Questão 25
Observe o texto a seguir, gerado no MSOffice Word
2010 BR, com alinhamento à direita.

VISÃO
Atender as demandas estratégicas,
principalmente nas seguintes áreas de
atuação:
Nuclear
Defesa
Petróleo e Gás
Geração de outras fontes de energia

Nessas condições, as expressões inseridas nas células D7
de NUCLEP55 e D3 de NUCLEP66, são, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

7

=MOD(D5;9) e =NUCLEP55#D7
=MOD(D5;9) e =NUCLEP55!D7
=MOD(D5;9) e =NUCLEP55@D7
=MOD(D5&9) e =NUCLEP55!D7
=MOD(D5&9) e =NUCLEP55#D7
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Questão 28
Entre os utilitários básicos para configuração e verificação
de redes, um serve para exibir a configuração TCP/IP atual,
sendo também usado para liberar e renovar manualmente
configurações TCP/IP atribuídas por um servidor DHCP. Esse
utilitário é o:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 31
Eutanásio é conhecido nos bares próximos a sua
residência por ser bebedor compulsivo de bebidas
alcoólicas não tendo medidas a partir do início dessa
atividade. Os atos de ingestão ocorrem todos os dias da
semana, com início às oito horas da manhã e sem
previsão de término. Diversas vezes os amigos de
Eutanásio o transportaram para sua residência, no mais
das vezes inconsciente ou com baixa consciência,
frequentemente desmemoriado. Nos termos do Código
Civil Eutanásio seria considerado:

ping
netstat
ipconfig
tracert
ftp

Questão 29
Um funcionário da NUCLEP está utilizando o browser Firefox
Mozilla para acessar um site, cuja URL é
http://www.brasil.gov.br/,
que
se
refere
ao

(A)
(B)
(C)
(D)

absolutamente incapaz por falta de consciência.
relativamente incapaz pela ebriedade habitual.
capaz totalmente por não se punir a autolesão.
capaz parcialmente por não causar danos a
terceiros.
(E) absolutamente incapaz por equiparação no caso a
tóxicos.

. Posteriormente, para acessar o
site configurado como página inicial do Firefox Mozilla, ele
deve acionar o ícone
de teclado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ou executar o seguinte atalho
Questão 32
Em relação ao costume, fonte de direito, coexistem dois
elementos constitutivos, sendo considerado como
externo a(o):

Ctrl + Home
Alt + Home
Shift + F11
Alt + F11
Ctrl + F11

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 30
No uso dos recursos do correio eletrônico, existem diversos
sites na internet que oferecem uma infraestrutura de e-mail
para que usuário possa criar, modificar, excluir ou mesmo
imprimir mensagens de correio, como por exemplo,
,
ou
infraestrutura é conhecida como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

.

materialidade
confrontação
opinião
positividade
ancianidade

Questão 33
Efebo e Musa são casados e entram em litígio por
questões ocorridas dez anos antes. Após litígio judicial o
réu Efebo alega o decurso do tempo para impedir o
acolhimento da pretensão de Musa. Pelas regras de
prescrição inscritas no Código Civil:

Essa

(A)
(B)
(C)
(D)

aplica-se a regra geral de prescrição
incide a regra do prazo mínimo de prescrição
não corre a prescrição entre cônjuges
deve ser interpretada a prescrição como mais
favorável ao réu
(E) interrompe-se a prescrição pelo litígio

WebMail
SendMail
AirMail
CardMail
GreenMail
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(C) através de tabela do Fundo Garantidor de Crédito
(D) por indicação da Federação dos Bancos
(E) E consoante tabela previamente publicada pelo
Ministério da Fazenda

Questão 34
Perempio realiza contrato com Purificada com cláusula
proibindo a cessão do crédito representado na referida
avença. Nos termos do Código Civil é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

considerada como não escrita essa cláusula
típica cláusula leonina
cláusula possível e oponível às partes
disposição que depende de autorização legislativa
termo de ajuste que somente atinge terceiros

Questão 39
No procedimento sumário de acordo com o Código de
Processo Civil não se admite a intervenção de terceiros,
EXCETO a(o):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 35
Rose e Cravo realizam negocio jurídico estipulando arras.
Caso Rose seja considerada parte inocente pode pedir
indenização suplementar, provando maior prejuízo
valendo as arras como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 40
A reconvenção é considerada no sistema do Código de
Processo Civil uma modalidade de:

valor máximo
taxa mínima
indenização proporcional
prova de boa-fé
inicio do contrato

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 36
Nos termos da lei que rege a sociedade anônima as
debêntures podem ser emitidas com valor nominal
expresso em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

taxa selic
valor simbolico
percentual da sociedade
moeda nacional
cotação em bolsa

(A) pode ocorrer a declaração sem necessidade de ação
pauliana
(B) as fraudes foram equiparadas para efeito de
declaração incidental
(C) a declaração incidental não é possível somente
restando a ação própria
(D) a
procedimentalidade
especial
se
revela
incompatível com a declaração
(E) em casos especiais pode ser declarada a fraude
contra credores

dois dias
três dias
quatro dias
cinco dias
seis dias

Questão 42
A ação de Consignação em Pagamento nos termos do
Código de Processo Civil deve ser proposta no foro da(o):

Questão 38
Nos termos da lei que regula a intervenção extrajudicial
das instituições financeiras, os honorários do liquidante
nomeado serão fixados:
(A) de acordo com o faturamento da instituição
(B) pelo Banco Central do Brasil

resposta
contestação
impugnação
embargos
recurso

Questão 41
Ocorreu um intenso debate sobre a possibilidade de
declaração em embargos de terceiro da existência de
fraude contra credores. Nesse caso a jurisprudência
assente definiu que:

Questão 37
Nos termos da lei que regula a recuperação judicial da
sociedade empresária, os credores cujos créditos forem
impugnados serão intimados para contestar a
impugnação, no prazo de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

nomeação à autoria
chamamento ao processo
oposição
anômala
fundada em contrato de seguro

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Questão 43
Nos termos da lei de arbitragem não havendo acordo
prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte
interessada manifestará à outra parte sua intenção de
dar início à arbitragem, por via postal ou por outro meio
qualquer de comunicação, mediante comprovação de
recebimento, convocando-a para, em dia, hora e local
certos, firmar o compromisso arbitral. Não
comparecendo a parte convocada e havendo interesse
nessa modalidade de composição de conflitos será:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 47
De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, havendo rejeição de requerimento formulado
por partidos da oposição política e rejeitado pela maioria
congressual para formação de Comissão Parlamentar de
Inquérito, caso judicializada a questão deve ser:
(A) acolhida a rejeição por se tratar de ato político
(B) acolhida a rejeição por se tratar de ato interna
corporis
(C) rejeitada a decisão por ofensa ao direito individual
dos parlamentares
(D) rejeitada a decisão pela proteção ao direito das
minorias parlamentares
(E) rejeitada a decisão por incompatibilidade com o
voto proporciona

considerada revel e ocorrerá a arbitragem
designado árbitro pela parte notificante
proposta ação de instituição de arbitragem
indicada instituição privada para dirimir o ponto
convocada assembleia para deliberar sobre a
questão

Questão 48
Na Administração Pública a hierarquia atua como
instrumento de organização do serviço e determina a
responsabilização dos agentes administrativos impondo
o dever de:

Questão 44
Nos termos da Constituição Federal em caso de
calamidade
pública
causadora
de
despesa
extraordinária, poderá a União Federal instituir,
autorizada por lei complementar, o seguinte tributo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

empréstimo compulsório
imposto de renda excepcional
taxa sobre serviços
adicional de energia
contribuição social

recato
cortesia
solidariedade
amparo
obediência

Questão 45
De acordo com a Constituição Federal cabe ao Tribunal
Regional Federal julgar originariamente, por crimes
comuns, os juízes:

Questão 49
Os administradores das agencias reguladoras que são
autarquias especiais exercem mandato. Como regra
geral uma das possibilidades de destituição desses
dirigentes está relacionada a atos de:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

militares
estaduais
eleitorais
leigos
pretores

origem partidária
improbidade administrativa
dissenso interno
votação assemblear
rejeição popular

Questão 46
Nos termos da Constituição Federal seus integrantes
devem ser indicados da seguinte forma:

Questão 50
Nos termos da lei geral de licitações e contratos ocorre a
dispensa quando essa dispensa ocorre para a aquisição
de bens e insumos destinados:

(A) desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo
próprio tribunal
(B) juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal
Federal
(C) juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo
Superior Tribunal de Justiça
(D) juiz federal, indicado pelo Tribunal Superior do
Trabalho
(E) juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo
próprio tribunal

(A) a empresas de capital nacional na exploração do
agronegócio
(B) primordialmente a instituições de escol de origem
estrangeira que queiram fixar-se no pais
(C) exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica
com recursos concedidos pela Capes
(D) principalmente a sociedades empresarias do ramo
bélico de capital nacional
(E) a exploração do petróleo e gás natural utilizado para
refino no país
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Questão 51
De acordo com a lei nacional que regula as concessões e
permissões de serviços públicos o contrato de concessão
poderá prever o emprego de mecanismos privados para
resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao
contrato, inclusive a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 55
No Direito do Trabalho havendo duas normas dispondo
de forma diversa sobre a relação jurídica do trabalhador
deve-se aplicar o princípio da:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

judicialização internacional
mediação em língua inglesa
conciliação em tribunais estrangeiros
arbitragem nacional
eleição de foro em outro país

Questão 56
Nas relações trabalhistas atuam direitos e deveres dos
atores que delas participam. Constitui um dos deveres
do empregado o(a):

Questão 52
Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal se
verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita poderá não comportar o cumprimento das metas
de resultado primário ou nominal estabelecidas no
Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério
Público promoverão, por ato próprio e nos montantes
necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de
empenho e movimentação financeira, segundo os
critérios fixados pela:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

responsabilidade patrimonial
autonomia dos estabelecimentos
unificação das despesas
contabilidade universal
desconsideração da personalidade

vinte vezes o salário mínimo
trinta vezes o salário mínimo
quarenta vezes o salário mínimo
cinquenta vezes o salário mínimo
sessenta vezes o salário mínimo

Questão 58
De acordo com a Lei federal no. 8.213/91 que regula os
benefícios de prestação continuada providos pelo INSS, o
valor da aposentadoria por invalidez do segurado que
necessitar da assistência permanente de outra pessoa
será acrescido de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 54
De acordo com a Constituição Federal a contribuição de
intervenção no domínio econômico não incidirá sobre
receitas de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

dignidade
assistencialidade
temporaneidade
perenidade
lealdade

Questão 57
Nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho aplicase o procedimento sumaríssimo nas causas cujo valor
não exceda, na data do ajuizamento da reclamação, a:

lei orçamentária anual
lei de diretrizes orçamentárias
lei de ajuste orçamentário
lei de equilíbrio orçamentário
lei adequadora do orçamento

Questão 53
Ao se admitir a penhora dos bens da filial por dividas
tributárias da matriz está-se adotando o principio da:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

primazia da realidade
hierarquia
norma mais favorável
anterioridade
intangibilidade

exportação
serviços
importação
petróleo
gás natural
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Questão 59
De acordo com a Lei federal no. 8.212/91 o
financiamento da seguridade social é realizado com a
utilização de várias técnicas de arrecadação. No caso de
a empresa contratante de serviços executados mediante
cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, essa deverá reter do valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em
nome da empresa cedente da mão de obra, o percentual
correspondente a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 62
De acordo com a Resolução CONAMA no. 237/97 o
Poder Público, no exercício de sua competência de
controle, concederá na fase preliminar do planejamento
do empreendimento ou atividade aprovando sua
localização e concepção, atestando a viabilidade
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de
sua implementação, a seguinte licença:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

dez por cento
onze por cento
doze por cento
treze por cento
quatorze por cento

Questão63
De acordo com o Código Florestal (Lei no. 12.651/2012)
são consideradas atividades de utilidade pública:

Questão 60
A Constituição Federal relaciona como integrantes do
patrimônio nacional e protegidos quanto à sua
preservação de diversos locais considerados instituições
primordiais para o país. Dentre eles pode ser citado o(a):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

de instalação
autorizativa
de operação
prévia
de inspeção

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estádio do Maracanã
Aldeia Indígena manaura
Mata Atlântica
Floresta Amazônica latino-americana
Território do Mato Grosso

prevenção e combate do fogo
as de segurança nacional
construção de rampa de lançamento de barcos
implantação de obras de captação de água
exploração agroflorestal sustentável

Questão 64
Nos termos da legislação que regula o Sistema Nacional
do Meio Ambiente (SISNAMA) é considerado órgão
executor o(a)

Questão 61
Através da Lei Complementar federal no. 140/2011
foram estabelecidos diversos instrumentos de
cooperação na área ambiental. Dentre os quais a
Comissão Tripartite que é formada:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) paritariamente, por representantes dos Poderes
Executivos da União, dos Estados e dos Municípios
(B) paritariamente, por representantes dos Poderes
Executivos e Legislativos da União, dos Estados e do
Distrito Federal
(C) paritariamente, por representantes dos Poderes
Executivos e Judiciários dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios
(D) paritariamente, por representantes dos Poderes
Executivos da União e dos Estados,
(E) paritariamente, por representantes dos Poderes
Executivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios

Comissão ambiental
Instituto ecológico
Instituto Chico Mendes
Associação de Seringueiros
Ministério Público

Questão 65
Nos termos da Lei no. 11.284/2006 que dispõe sobre a
gestão de florestas públicas para a produção sustentável,
a delegação onerosa, feita pelo poder concedente, do
direito de praticar manejo florestal sustentável para
exploração de produtos e serviços numa unidade de
manejo, mediante licitação, à pessoa jurídica, em
consórcio ou não, que atenda às exigências do
respectivo edital de licitação e demonstre capacidade
para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo
determinado, é denominada de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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QUESTÕES DISCURSIVAS
Questão 1

Bilalama propôs em face de Naramsin ação pelo procedimento ordinário com pedido condenatório na quantia da R$
200.000,00 (duzentos mil reais) sendo o pedido julgado procedente, tendo havido recurso, julgado, por maioria, negando
provimento. Houve coisa julgada que se formou no âmbito do Tribunal de Justiça Y.
Retornando os autos ao Juízo de origem, teve inicio o cumprimento de sentença. Após um ano do trânsito em julgado
constata o réu condenado que existiria documento ocultado pelo autor e que comprovaria a quitação do empréstimo
gerador da ação, ato realizado por um dos seus amigos sem comunicação ou autorização prévia do devedor. Após ter acesso
ao documento propôs ação para desconstituir o julgado que foi posta em votação e, por maioria, teve o seu pedido julgado
procedente. O acórdão não apresentou qualquer elemento que necessitasse esclarecimento. Diante disso, o credor
(Bilalama), inconformado, apresentou o recurso cabível.
Disserte sobre os recursos e ações utilizados de acordo com o enunciado da questão.

Questão 2

Ur é vitima de colisão causada por veiculo de propriedade da União Federal conduzido por Sharria, motorista do quadro de
servidores do órgão Y e que estava de serviço. O laudo de local atestou que o condutor do veiculo estaria embriagado. Foram
provados danos materiais. No automóvel conduzido pela vitima estavam sua esposa Nur e sua filha Ituria, contando, à época,
um ano de idade. Contratado advogado especialista no tema, foi proposta ação em face do condutor, distribuída a Juízo com
competência estadual. Em contestação o motorista aduziu a sua imunidade por estar em serviço sendo a parte correta, sua
empregadora, a União Federal. Por força de decisão judicial a União foi citada para dizer se teria interesse no feito tendo a
mesma respondido negativamente. O processo prosseguiu sendo o pedido julgado procedente com a condenação do réu.
Disserte sobre os pontos de direito material e processual indicados no texto.
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