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I. Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (09 questões), Raciocínio Lógico (08 questões), Legislação 
(08 questões), Conhecimentos Específicos (25 questões) e uma prova discursiva composta por 01 (um) tema de redação.

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas.
VII. A resposta da Prova Discursiva deverá conter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas. Transcreva-a, com 

caneta azul ou preta, para a Folha de Respostas, no espaço correspondente.
VIII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
IX. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
X. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração.
XI.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
XII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
XIII. Os candidatos poderão levar seu Caderno de Questões somente após transcorridas 03h30m (três horas e trinta minutos)  

do início das provas. 
XIV. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 

Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I 
Os outros

 Você não acha estranho que existam os outros? Eu 
também não achava, até que anteontem, quando tive o que, 
por falta de nome melhor, chamei de SCA – Súbita Consciência 
da Alteridade. 
 Estava no carro, esperando o farol abrir, e comecei a 
observar um pedestre, vindo pela calçada. Foi então que, 
do nada, senti o espasmo filosófico, a fisgada ontológica. 
Simplesmente entendi, naquele instante, que o pedestre era 
um outro: via o mundo por seus próprios olhos, sentia um gosto 
em sua boca, um peso sobre seus ombros, tinha antepassados, 
medo da morte e achava que as unhas dos pés dele eram 
absolutamente normais – estranhas eram as minhas e as suas, 
caro leitor, pois somos os outros da vida dele.
 O farol abriu, o pedestre ficou pra trás, mas eu não 
conseguia parar de pensar que ele agora estava no quarteirão 
de cima, aprisionado em seus pensamentos, embalado por sua 
pele, tão centro do Cosmos e da Criação quanto eu, você e sua 
tia-avó. 
 Sei que o que eu estou dizendo é de uma obviedade 
tacanha, mas não são essas verdades as mais difíceis de 
enxergar? A morte, por exemplo. Você sabe, racionalmente, 
que um dia vai morrer. Mas, cá entre nós: você acredita mesmo 
que isso seja possível? Claro que não! Afinal, você é você! Se 
você acabar, acaba tudo e, convenhamos, isso não faz o menor 
sentido. 
 As formigas não são assim. Elas não sabem que existem. 
E, se alguma consciência elas têm, é de que não são o centro 
nem do próprio formigueiro. Vi um documentário ontem de 
noite. Diante de um riacho, as saúvas africanas se metiam 
na água e formavam uma ponte, com seus próprios corpos, 
para que as outras passassem. Morriam afogadas, para que o 
formigueiro sobrevivesse. 
 Não, nenhuma compaixão cristã brotou em mim naquele 
momento, nenhuma solidariedade pela formiga desconhecida. 
(Deus me livre, ser saúva africana!). O que senti foi uma imensa 
curiosidade de saber o que o pedestre estava fazendo naquela 
hora. Estaria vendo o mesmo documentário? Dormindo? 
Desejando a mulher do próximo? Afinal, ele estava existindo, e 
continua existindo agora, assim como eu, você, o Bill Clinton, 
o Moraes Moreira. São sete bilhões de narradores em primeira 
pessoa soltos por aí, crentes que, se Deus existe, é conosco 
que virá puxar papo, qualquer dia desses. Sete bilhões de 
mundinhos. Sete bilhões de chulés. Sete bilhões de irritações, 
sistemas digestivos, músicas chicletentas que não desgrudam 
da cabeça e a esperança quase tangível de que, mês que vem, 
ganharemos na loteria. Até a rainha da Inglaterra, agorinha 
mesmo, tá lá, minhocando as coisas dela, em inglês, por 
debaixo da coroa. Não é estranhíssimo? 

(PRATA, Antônio. Os outros. In: Meio intelectual, meio de esquerda. 
São Paulo: Editora 34, 2010. p17-18) 

1) A partir da leitura atenta do texto e de uma análise a 
respeito do emprego da Língua, é CORRETO afirmar 
que: 
a)  a pergunta inicial do texto é um recurso do autor para 

apresentar suas questões sem que haja nela qualquer 
traço de interlocução. 

b)  a situação proposta no primeiro período do segundo 
parágrafo do texto corresponde a um fato específico 
que não poderia ser vivenciado pelo leitor.    

c)  ao iniciar e encerrar o texto com frases interrogativas, 
o autor inibe a reflexão do leitor e o desvia da ideia 
apresentada no texto. 

d)  a referência às formigas, no 5º parágrafo, é uma 
representação simbólica comparativa que perde sua 
eficácia argumentativa em função da distinção entre os 
elementos aproximados.

e)  O texto emprega a narrativa de alguns episódios não 
para priorizá-los, mas para apresentar, de modo leve, a 
tese a ser defendida.

2) Assinale a alternativa em que se faz um comentário 
INCORRETO acerca dos mecanismos coesivos 
empregados nas seguintes passagens do texto. 
a)  “quando tive o que, por falta de nome melhor, chamei 

de SCA – Súbita Consciência da Alteridade.”(1º§) - o 
pronome antecipa, de modo geral, o seu referente.  

b)  “Simplesmente entendi, naquele instante, que o 
pedestre era um outro:”(2º§) – o pronome cumpre papel 
referencial, substituindo um termo já citado. 

c)  “tão centro do Cosmos e da Criação quanto eu, você e 
sua tia-avó.” (3º§) – os termos destacados relacionam-
se entre si e estabelecem valor comparativo. 

d)  “As formigas não são assim. Elas não sabem 
que existem.”(5º§) –  além do mecanismo de 
pronominalização, percebe-se ainda um zeugma nesse 
fragmento. 

e)  “Não, nenhuma compaixão cristã brotou em mim 
naquele momento, nenhuma solidariedade pela 
formiga desconhecida.”(6º§) – a repetição, nesse caso, 
é expressiva e cumpre papel enfático. 

3) Na passagem “Claro que não! Afinal, você é você! Se 
você acabar, acaba tudo e, convenhamos, isso não faz 
o menor sentido.” (4º§), o autor faz uso da figura de 
linguagem:  
a)  Prosopopeia. 
b)  Metáfora. 
c)  Ironia. 
d)  Metonímia. 
e)  Comparação. 

4) A oração destacada em “Morriam afogadas, para que 
o formigueiro sobrevivesse.”(5º§) encontra-se na 
forma desenvolvida. Ela poderia ser reescrita, na forma 
reduzida, sem alteração de valor semântico, da seguinte 
forma: 
a)  sobrevivendo o formigueiro.
b)  para que o formigueiro sobreviva.
c)  a fim de que sobreviva o formigueiro.
d)  para o formigueiro sobreviver.
e)  tendo sobrevivido o formigueiro.

5) No trecho “Até a rainha da Inglaterra, agorinha mesmo, 
tá lá, minhocando as coisas dela, em inglês, por debaixo 
da coroa. Não é estranhíssimo?“ (6º§), ocorrem vários 
exemplos do registro informal da língua. Dentre as 
alternativas abaixo, assinale aquela que se diferencia 
das demais por NÃO ilustrar tal informalidade e ser 
exemplo do padrão culto. 
a)  “agorinha mesmo”.
b)  “tá lá”.
c)  “minhocando”.
d)  “coisas”.
e)  “estranhíssimo”.

6) Na passagem “e a esperança quase tangível de que, 
mês que vem, ganharemos na loteria.”(6º§), o vocábulo 
destacado cumpre papel qualificador e deve ser 
entendido como:  
a)  palpável.
b)  improvável.
c)  descrente.
d)  distante.
e)  tranquila.
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7) Considere o período abaixo e as afirmativas feitas a 
respeito das orações e termos que o constituem.

 “Sete bilhões de irritações, sistemas digestivos, músicas 
chicletentas que não desgrudam da cabeça e a esperança 

quase tangível de que, mês que vem, ganharemos na 
loteria.” (6º§)

I. A oração “que não desgrudam da cabeça”, por seu 
caráter acessório, pode ser deslocada para outras 
posições no período sem prejuízo ao sentido inicial.  

II. Todos os verbos do período possuem o mesmo sujeito. 
III. O trecho “Sete bilhões de irritações, sistemas digestivos, 

músicas chicletenta” ilustra um exemplo de paralelismo 
sintático, apesar de se notar a omissão da preposição 
“de” em parte dele. 

 Estão corretas as afirmativas: 
a)  I, II e III. 
b)  apenas I. 
c)  apenas II. 
d)  apenas III.
e)  apenas I e II. 

Texto II 

8) A crítica proposta pelo texto II é reforçada, 
principalmente, por um elemento não-verbal associado 
à pergunta reproduzida em discurso direto. Trata-se: 
a)  da chuva.
b)  do guarda-chuva.
c)  do fone de ouvido.
d)  do microfone.
e)  dos rostos de perfil.

9) O termo “uma tendência crescente” exerce, na oração 
em que se encontra,  a função sintática de: 
a)  objeto direto.
b)  adjunto adnominal.
c)  predicativo do sujeito.
d)  complemento nominal.
e)  aposto.

RACIOCÍNIO LÓGICO

10) Considere a seguinte implicação lógica:
“Se é terça ou quarta, então trabalho e não vou ao cinema”. 

 Essa implicação é equivalente a:
a)  Se vou ao cinema e não trabalho, então não é terça, 

nem quarta
b)  Se é terça ou não vou ao cinema, então trabalho ou é 

quarta
c)  Se trabalho e não é terça, então vou ao cinema ou é 

quarta
d)  Se vou ao cinema ou não trabalho, então não é terça, 

nem quarta
e)  Se não trabalho ou não vou ao cinema, então não é 

terça, mas quarta

11) Num auto de apreensão estão descritos três veículos: 
um automóvel, uma motocicleta e um monomotor. 
Sabe-se que cada veículo é de somente uma cor: azul, 
branca ou cinza. Além disso, é sabido que:
I. o automóvel é azul ou o monomotor é azul.
II. a motocicleta é cinza ou o monomotor é cinza.
III. o automóvel é branco ou a motocicleta é cinza.
IV. o monomotor é branco ou a motocicleta é branca.

 Nessas condições, o automóvel, a motocicleta e o 
monomotor são respectivamente:
a)  azul, branco, cinza
b)  azul, cinza, branco
c)  branco, azul, cinza
d)  branco, cinza, azul
e)  cinza, branco, azul

12) Ana fez a seguinte afirmação: “Algum formando não foi 
à formatura, mas todos os professores foram”.

 A afirmação que Ana fez é falsa se, e somente se, for 
verdadeira a seguinte afirmação:
a) Todos os formandos foram à formatura, mas algum 

professor não foi
b) Algum formando foi à formatura, ou todos os professores 

não foram
c) Todos os formandos foram à formatura, ou algum 

professor não foi
d) Todos os formandos foram à formatura, e algum 

professor não foi
e) Todos os formandos foram à formatura, ou algum 

professor foi

13) Na seguinte proposição condicional a seguir, o 
consequente não foi explicitado:

 Se 3 é um número ímpar, então ________________.
 Essa proposição será falsa quando o consequente é 

dado por:
a) 1 + 2 é ímpar
b) O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto 

não-vazio
c) Se A e B são conjuntos disjuntos, então A intersecção B 

é o conjunto vazio
d) 3 – 1 é um número par
e) Se o conjunto A está contido no conjunto B, então B – A 

é o conjunto vazio

14) Seja A = {3, {2}, {2,3}}. Considere as afirmativas:
I. {2} pertence a A.
II. {2,3} está contido em A.
III. o conjunto vazio está contido em A.
IV. {3} pertence a A.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I e III
b) I e IV
c) II e III
d) II e IV
e) I e II

15) A soma de uma sequência numérica infinita (a1, a2,a3, ...) é dada por Sn = n2 + 10n.
 Nessas condições, o valor do quinto termo da sequência 

representa o total de oficiais de justiça necessários para 
certa região do Estado. Se essa região já dispõe de 13 
oficiais e se os que são necessários forem contratados, 
então o total de oficiais de justiça nessa região será  
igual a:
a) 88
b) 32
c) 36
d) 34
e) 30
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16) O septuagésimo quinto termo de uma P.A.(progressão 
aritmética), cuja soma dos 72 primeiros termos é igual a 
7740, indica o total de intimações que ainda não foram 
entregues . Se o primeiro termo da P.A. é igual a 2, então 
o total de intimações não entregues é de:
a) 215
b) 213
c) 217
d) 221
e) 219

17) A senha de acesso a um sistema, com três dígitos, é dado 
pelo número decimal, sem a vírgula, que representa  

 a soma dos termos da sequência ,...
3
1,

2
1,

4
3  .Desse  

 modo a senha para acesso ao sistema é:
a) 175
b) 325
c) 225
d) 245
e) 275

LEGISLAÇÃO

18) As gratificações aos servidores públicos servem como 
vantagens conferidas além do vencimento. Assinale a 
alternativa em que não há uma hipótese de concessão 
de gratificação:
a)  Serviço ou estudo em outro país
b)  Participação em grupo especial de assessoramento 

técnico
c)  Composição de associação de classe
d)  Adicional por tempo de serviço
e)  Prestação de serviço extraordinário

19) Sobre o Conselho de Justificação e Disciplina do 
Tribunal de Justiça de Pernambuco, analise os itens a 
seguir:
I. O Conselho de Justificação e Disciplina consubstancia-

se em processos de natureza administrativa regulados 
por legislação especial.

II. Caberá ao oficial ou praça processado se manifestar 
sobre a imputação que lhe é feita no prazo de 5 (cinco) 
dias. Ante a ausência de manifestação, será designado 
Defensor Público para atuar em nome do militar.

III. Existindo processo criminal sobre fato vinculado 
aquele julgado por meio de Conselho de Justificação e 
Disciplina, o processo administrativo será sobrestado 
até o trânsito em julgado da ação penal.

IV. Julgado culpado do ato indicado, o oficial será declarado 
indigno do oficialato e com ele incompatível.

 Assinale a alternativa correta.
a)  Apenas I e II são corretos
b)  Apenas III e IV são corretos
c)  Apenas I e III são corretos
d)  II e IV são corretos
e)  I, II, III e IV são corretos

20) Assinale a alternativa que não contempla um ato de 
competência do Tribunal de Justiça de Pernambuco: 
a)  Ordenar intervenção de órgão Federal no Estado
b)  Processar e julgar, originariamente, os Deputados 

Estaduais, nos crimes comuns, ressalvada a 
competência constitucional da Justiça da União

c)  Propor à Assembléia Legislativa criação de cargos e a 
fixação de sua remuneração

d)  Aplicar sanções disciplinares a magistrados
e)  Organizar e realizar concursos para o exercício da 

atividade notarial e de registro

21) Vigora no Brasil a respeitável política de resíduos 
sólidos, objetivando a manutenção de um meio ambiente 
saudável à coletividade. Sobre o tema, identifique e 
assinale a alternativa que não contém proibição para a 
destinação de resíduos sólidos ou rejeitos:
a)  Lançamento in natura a céu aberto de resíduos de 

mineração
b)  Queima a céu aberto
c)  Lançamento de rejeitos em praia
d)  Lançamento de resíduos no mar
e)  Queima em instalações não licenciadas para essa 

finalidade

22) O Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário 
(PLS–PJ) foi instituído por meio de resolução do 
Conselho Nacional de Justiça e visa melhorar a gestão 
socioambiental dos órgãos do Poder Judiciário. Nesse 
ponto, assinale a alternativa que contém informação 
incorreta sobre o Plano Logístico:
a)  O PLS-PJ compreende ações de divulgação, 

sensibilização e capacitação
b)  A partir do Plano as contratações efetuadas pelo 

Judiciário devem observar, dentre outros, critérios de 
sustentabilidade na aquisição de gêneros alimentícios

c)  O uso eficiente de insumos e materiais são exemplos de 
práticas de racionalização dispostas no Plano

d)  O PLS-PJ será formalizado por meio de processo 
administrativo, criados planos de ações com base nos 
tópicos por ele indicados

e)  A iniciativa de coleta seletiva não será observada na 
elaboração das diretrizes do Plano Sustentável

23) Assinale abaixo a alternativa que contempla o conceito 
de logística reversa de acordo com a lei vigente:
a)  Entrega de bens feita diretamente pelo produtor, sem 

estudos preliminar de impacto ambiental
b)  Substituição tributária feita pelo prestador de serviços 

em seara ambiental
c)  Conjunto de ações, procedimentos e meios destinados 

a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos 
ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu 
ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 
final ambientalmente adequada

d)  Ciclo de orientações realizado pelo Poder Público para 
conscientizar os produtores de bens de consumo a 
respeitarem o meio ambiente

e)  Termo usado para o descarte adequado de material 
produzido pela atividade de extração mineral

24) O Estatuto da Pessoa com Deficiência em vigor no 
Estado brasileiro qualifica direitos atinentes aqueles 
portadores de algum tipo de deficiência. Dentre os 
direitos estabelecidos em lei destacamos o direito 
ao trabalho. Sobre esse tema, assinale a alternativa 
incorreta:
a)  É dever do Poder Público implementar serviços e 

programas completos de habilitação profissional para 
acesso do deficiente ao mercado de trabalho, sendo que 
caberá a uma equipe multidisciplinar indicar o programa 
adequado

b)  Apenas pessoas de Direito Público são obrigadas a 
garantir ambientes de trabalho acessíveis e focados na 
inclusão da pessoa com deficiência

c)  É defeso qualquer tipo de restrição à participação de 
pessoa com deficiência em etapa de recrutamento e 
seleção

d)  Serve como diretriz para inclusão da pessoa com 
deficiência no trabalho o respeito ao perfil vocacional

e)  Deve ser possibilitada a participação de organizações 
da sociedade civil para auxiliar na colocação competitiva 
da pessoa com deficiência no mercado de trabalho
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25) As regras de acessibilidade contidas no ordenamento 
jurídico brasileiro servirão de bases orientadoras 
da atividade pública, inclusive para a elaboração 
de documentos públicos e expedientes próprios 
da Administração. Assinale a alternativa contendo 
documento ou expediente que não é orientado pelas 
regras de acessibilidade:
a)  Atividades de fiscalização e imposição de sanções
b)  Códigos de obras e leis de ocupação do solo
c)  Legislação relacionada à prevenção de incêndios
d)  Planos diretores municipais
e)  Elaboração de diretrizes de combate pelas Forças 

Armadas

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Assinale a alternativa que contempla ato de 
competência exclusiva do Presidente da República.
a)  Promulgar tratados internacionais de direito humanos
b)  Nomear Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, 

após deliberação da Câmara dos Deputados
c)  Extinguir cargos públicos em esfera Federal, Estadual e 

Municipal
d)  Solicitar ao Congresso Nacional, após reunião do 

Conselho de Defesa Nacional, que decrete o estado de 
defesa

e)  Delegar aos Ministros de Estado a atribuição de dispor, 
mediante decreto, sobre extinção de cargos públicos 
vagos

27) De acordo com o texto Constitucional, o Ministério 
Público é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, cuja atribuição está coligada à 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
direitos sociais e individuais indisponíveis. Assinale 
a alternativa que não contém função precípua do 
Ministério Público no Estado brasileiro.
a)  Requisitar diligências investigatórias e a instauração de 

inquérito policial
b)  Promover, privativamente, a ação penal privada, na 

forma da lei
c)  Expedir notificações nos procedimentos administrativos 

de sua competência, requisitando informações 
e documentos para instruí-los, na forma da lei 
complementar respectiva

d)  Exercer o controle externo da atividade de Polícia Militar
e)  Defender judicialmente os direitos e interesses das 

populações indígenas

28) Assinale a alternativa incorreta sobre as atribuições 
dos órgãos do Poder Judiciário.
a)  Ao Supremo Tribunal Federal cabe o julgamento, por 

meio de recurso extraordinário, das causas decididas 
em única ou última instância, quando a decisão 
recorrida, dentre outros motivos, contrariar dispositivo 
da Constituição

b)  Compete ao Superior Tribunal de Justiça conceder 
exequatur às cartas rogatórias, bem como a 
homologação de sentenças estrangeiras

c)  Os Tribunais Regionais Federais são incumbidos 
da tarefa de processar e julgar, originalmente, 
juízes militares federais nos crimes comuns e de 
responsabilidade

d)  É de competência dos juízes federais o julgamento de 
crimes contra a organização do trabalho

e)  Os Tribunais de Justiça estaduais julgam, em grau de 
recurso, causas que dizem respeito a disputas sobre 
direitos indígenas, cujas comunidades se localizam na 
área sob sua jurisdição

29) Sobre os direitos Políticos declarados na Constituição 
Federal, analise os itens a seguir.
I. É vedado ao brasileiro naturalizado se candidatar ao 

cargo de Presidente da República.
II. São inelegíveis os analfabetos.
III. O militar alistável é elegível desde que, tendo mais de 

10 anos de serviço, se afaste de suas atividades na 
corporação.

IV. A impugnação ao mandato eletivo pode ser feita até dez 
dias após a diplomação, devendo serem apresentados 
elementos que indiquem possível abuso do poder 
econômico, corrupção ou fraude.

 Assinale a alternativa correta.
a)  Apenas I e II são corretos
b)  Apenas I e IV são corretos
c)  Apenas II e IV são incorretos
d)  Apenas I, III e IV são corretos
e)  I, II, III e IV são corretos

30) Sobre os contratos administrativos dispostos na 
legislação brasileira, analise os itens abaixo.
I. A taxa cambial para conversão da moeda, quando na 

hipótese de importação de bens, deverá ser exposta em 
uma das cláusulas do contrato administrativo.

II. É possível a utilização de seguro-garantia ao 
contratado, mesmo quando não previsto no instrumento 
convocatório.

III. Nos casos em que se fizer necessários, nesse contexto 
entende-se obras, serviços e fornecimento de grande 
vulto, o limite da garantia apresentada poderá ser 
elevado até quinze por cento do valor do contrato.

IV. A nulidade do contrato administrativo opera de forma 
retroativa.

 Assinale a alternativa correta.
a)  Apenas II está correto
b)  Apenas I e IV estão corretos
c)  Apenas II e IV estão corretos
d)  Apenas I está incorreto
e)  I, II, III e IV estão incorretos

31) Além de dispor sobre as peculiaridades no processo 
licitatório, a Lei n° 8.666/93 estabelece questões 
processuais observáveis durante a tramitação desse 
tipo de procedimento administrativo. Considerando 
a assertiva, assinale a alternativa que apresenta 
posicionamento correto sobre os recursos 
administrativos dispostos na citada norma.
a)  O recurso interposto em face da decisão que anulou ou 

revogou a licitação, não terá efeito suspensivo
b)  O recurso administrativo poderá ser interposto até 5 

(cinco) dias corridos da intimação do ato ou da lavratura 
da ata

c)  Os prazos para interposição de recursos nos casos de 
licitações efetuadas na modalidade “carta convite” são 
de 2 (dois) dias úteis

d)  Recebido o recurso pela autoridade que praticou o ato, 
esta deverá encaminhar à autoridade superior, sem que 
realize juízo de retratação

e)  Não caberá recurso contra ato da autoridade 
administrativa que negar pedido de alteração de registro 
cadastral
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32) O ato administrativo pode ser conceituado como a 
declaração do Estado no exercício de suas funções, 
manifestada mediante providências jurídicas 
complementares da lei a título de lhe dar cumprimento, 
sempre sujeitas a controle de legitimidade 
pelo Judiciário. Sobre a classificação dos atos 
administrativo, assinale a alternativa que apresenta a 
informação incorreta.
a)  Estruturalmente, entende-se que um ato administrativo 

pode ser “concreto” quando se amolda a um caso 
específico, exaurindo-se após sua única aplicação

b)  Os atos de administração contenciosa são aqueles que 
pressupõe o julgamento de um procedimento sob o 
pálio do contraditório

c)  Atos complexos são observados quando da união de 
pressupostos defendidos por diferentes órgãos da 
administração pública

d)  São atos declaratórios aqueles que apontam para a 
preexistência de uma situação de fato ou direito

e)  Os atos puros são aqueles em que a vontade 
administrativa é preordenada à obtenção de um 
resultado, criando imediatos efeitos jurídicos

33) Sobre os princípios Constitucionais do Direito 
Administrativo brasileiro, analise os itens abaixo.
I. A emissão de medidas provisórias é a única restrição 

excepcional ao princípio da legalidade admitida no 
Brasil.

II. O princípio da boa administração está disposto na 
Constituição Federal e pressupõe o desenvolvimento de 
atividades administrativas do modo mais oportuno aos 
fins a serem alcançados, escolhendo-se, para isso, os 
meios mais idôneos e coerentes.

III. O princípio da supremacia do interesse público 
vem implícito no texto da Constituição Republicana, 
sendo a positivação constitucional da função social 
da propriedade, da defesa do consumidor e do meio 
ambiente manifestações concretas de sua existência e 
aplicabilidade.

IV. A base principiológica da moralidade administrativa 
pressupõe o dever de os agentes públicos atuarem em 
conformidade ética. Sua violação, todavia, não implica 
em ferimento às normas do Direito capaz de ensejar a 
invalidação de algum ato administrativo.

 Assinale a alternativa correta.
a)  Apenas I está correto
b)  Apenas III e IV estão incorretos
c)  Apenas II e III estão corretos
d)  I, II, III e IV estão incorretos
e)  Apenas I e III estão corretos

34) Fato jurídico é o elemento que dá origem aos direitos 
subjetivos, impulsionando a criação da relação jurídica, 
concretizando as normas jurídicas. A respeito dos fatos 
jurídicos, assinale a alternativa incorreta.
a)  Fato natural advém de um fenômeno que produz efeitos 

jurídicos e em que não se observa qualquer tipo de 
intervenção humana

b)  O fato humano pode ser classificado como voluntário 
quando produzir efeitos jurídicos queridos pelo agente

c)  A aquisição de direitos pressupõe a conjunção do direito 
com o seu titular

d)  A modificação de direitos se dá de forma quantitativa 
quando atingir a qualidade do objeto ou do conteúdo do 
direito

e)  Extingue-se os direitos quando verificada, dentre outros 
motivos, a prescrição e a decadência

35) A legislação brasileira apresenta diversas hipótese 
em que o negócio jurídico será invalidado. Com base 
nos seus conhecimentos, bem como nos dispositivos 
legais, assinale a alternativa correta.
a)  O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, 

mas pode ser confirmado em virtude do transcurso do 
tempo

b)  Será necessariamente anulado o negócio jurídico que 
contiver vício resultante de erro ou estado de perigo

c)  O prazo decadencial para requerer a anulação do 
negócio jurídico realizado por incapaz será contado a 
partir do dia em que cessar a incapacidade

d)  Ocorrerá simulação apenas quando os instrumentos 
particulares forem antedatados ou pós-datados, não 
subsistindo outra disposição legal sobre a simulação

e)  As nulidades dos negócios jurídicos só poderão ser 
arguidos pelas partes, vedada qualquer manifestação 
de outros interessados ou do Ministério Público

36) Não é uma causa de interrupção do prazo prescricional 
em âmbito civil.
a)  O protesto cambial
b)  A prolação de sentença de mérito
c)  O ato judicial que constitua em mora o devedor
d)  O despacho que ordenar citação
e)  A apresentação do título de crédito em juízo de inventário

37) Sobre as pessoas jurídicas, analise os itens abaixo.
I. De acordo com dispositivo legal, as pessoas jurídicas 

de direito público interno são civilmente responsáveis 
por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem 
danos a terceiros, impossibilitado o direito de regresso 
contra os causadores do dano, mesmo nas hipóteses 
de dolo ou culpa.

II. O estatuto das associações deverá conter, sob pena de 
nulidade, dentre outros, dispositivos sobre as fontes de 
recursos utilizados para a sua manutenção, bem como 
a forma de gestão administrativa.

III. Não poderá subsistir fundação cujo objeto é a prestação 
de serviços com a finalidade de conservar o patrimônio 
artístico nacional.

IV. O poder público pode negar o reconhecimento e 
o registro dos atos constitutivos das organizações 
religiosas por ato elaborado pelo chefe do Executivo 
local, sendo desnecessária fundamentação.

 Assinale a alternativa correta.
a)  Apenas I é correto
b)  Apenas II é incorreto
c)  Apenas I e III são incorretos
d)  Apenas II e IV são incorretos
e)  I, II, III e IV são corretos

38) Sobre o instituto da decadência em direito civil, assinale 
a alternativa incorreta.
a)  É nula a renúncia à decadência fixada por lei
b)  Se aplica à decadência as normas referentes à 

suspensão e interrupção da prescrição, independente 
da vontade das partes

c)  Os relativamente incapazes podem ingressar contra 
aqueles que derem causa à decadência

d)  Quando a decadência for estabelecida por lei, o juiz 
pode conhecê-la de ofício

e)  A norma que impede a prescrição não se aplica à 
decadência, salvo disposição em contrário

39) O fenômeno da reconvenção é verificado em Direito 
Processual Civil, sendo considerado um instrumento 
importante para a defesa. A respeito desse tema, podemos 
dizer que é vedada a reconvenção quando proposta.
a)  Sem conexão com a ação principal
b)  Independentemente do oferecimento de contestação
c)  Em alinhamento com um dos fundamentos da defesa
d)  Por réu em litisconsórcio
e)  Em face de terceiro
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40) A petição inicial não será considerada inepta quando.
a)  Contiver pedidos incompatíveis entre si
b)  A conclusão estiver descolada da narração dos fatos
c)  Faltar causa de pedir
d)  Aduzir sobre pretensão cuja atribuição é de outro juízo
e)  Pedido for indeterminado, mesmo sendo possível de 

fazê-lo

41) Sobre as provas em direito processual civil, analise os 
itens abaixo.
I. É reconhecido o direito das partes de empregar todos os 

meios legais, bem como os moralmente legítimos, para 
provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou 
a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

II. O ônus da prova em direito processual civil incumbe a 
quem alegar o fato, sendo vedada a inversão do ônus 
da prova sob qualquer hipótese.

III. Apenas os fatos notórios e aqueles admitidos no 
processo como incontroversos independerão de prova.

IV. O juiz poderá se utilizar de prova emprestada de 
outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar 
adequado, observado o contraditório.

 Assinale a alternativa correta.
a)  Apenas I e III são corretos
b)  Apenas II e IV são corretos
c)  Apenas II e III são corretos
d)  Apenas I e IV são corretos
e)  I, II, III e IV são corretas

42) A relação jurídica processual está completa quando há a 
citação da parte, ou seja, quando há ciência inequívoca 
e plena acerca do procedimento judicial e seus termos. 
Sobre a temática, assinale a alternativa correta.
a)  Poderá ser feita a citação de indivíduo que esteja 

participando de culto religioso ante a hipótese de 
perecimento do direito

b)  A citação poderá ser feita por correio, mesmo quando o 
réu é incapaz

c)  A citação será sempre pessoal, vedada sua efetivação 
na pessoa do representante legal ou procurador do réu

d)  Havendo suspeita de ocultação e ante o não atendimento 
pela parte em 3 (três) oportunidades distintas, poderá o 
oficial de justiça proceder a citação por hora certa

e)  A citação por edital será realizada apenas na hipótese 
do citando ser desconhecido

43) Analise os itens abaixo sobre a teoria do erro. 
I. O erro de tipo essencial incide sobre elementar do tipo 

quando a falsa percepção de realidade faz com que o 
agente desconheça a natureza criminosa do fato.

II. O erro sobre objeto é irrelevante para o Direito Penal, 
já que o agente, mesmo quando realiza a conduta que 
recai sobre coisa alheia, responderá criminalmente pelo 
crime cometido nos limites do tipo penal.

III. O aberratio ictus é modalidade de erro acidental que 
não exclui a tipicidade, sopesando ao agente uma 
responsabilização em âmbito penal.

IV. O aberratio criminis é o desvio na execução do delito e 
recai sobre o objeto jurídico do crime, sendo que sua 
verificação não exclui a tipicidade.

 Assinale a alternativa correta.
a)  Apenas I e III estão corretos
b)  Apenas II e IV estão corretos
c)  Apenas II e III estão incorretos
d)  Apenas III e IV estão incorretos
e)  I, II, III e IV estão corretos

44) O estabelecimento de crimes de responsabilidade 
fiscal tem como um de seus objetivos evitar o 
cometimento de atos atentatórios ao coerente exercício 
da Administração Pública. Sobre os tipos existentes no 
ordenamento jurídico, assinale a alternativa incorreta.
a)  Constitui crime contra as finanças públicas autorizar a 

inscrição de despesa que exceda limite estabelecido em 
lei

b)  É tido como crime o ato de promover o cancelamento do 
montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao 
permitido em lei

c)  Vedado ao agente, sob pena de punição em esfera 
penal, ordenar despesa não autorizada por lei

d)  Será punido criminalmente o agente que promover 
a oferta pública de títulos da dívida pública sem que 
estejam registrados em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia

e)  É crime ordenar o aumento de despesa total com 
pessoal, nos cento e oitenta dias anteriores ao final do 
mandato ou da legislatura

45) São isentos de pena os agentes que detém determinadas 
condições especiais ou que realizam o fato tido como 
crime em situações extraordinárias. Sobre o tema, 
assinale a alternativa que não contempla uma causa 
excludente de culpabilidade.
a)  Legítima defesa
b)  Doença mental que influencie na compreensão sobre a 

ilicitude do fato
c)  Desenvolvimento mental incompleto que influencie na 

compreensão sobre a ilicitude do fato
d)  Embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou 

força maior
e)  Retardamento mental que influencie na compreensão 

sobre a ilicitude do fato

46) Os itens abaixo dizem respeito à figura da tentativa em 
Direito Penal. Analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta.
I. Tentativa branca é aquela que ocorre quando o agente, 

embora tendo empregado os meios ao seu alcance, não 
consegue atingir a coisa ou a pessoa.

II. Constitui-se como sendo o único elemento constituidor 
da tentativa a interrupção da execução por circunstâncias 
alheias à vontade do agente.

III. Nos crimes preterdolosos não se admite a tentativa.
IV. A pena por crimes tentados é a mesma do consumado, 

mas diminuída em ¼ (um quarto).
 Assinale a alternativa correta.

a)  Apenas I e II estão corretos
b)  Apenas II e IV estão corretos
c)  Apenas I e III estão corretos
d)  Apenas II e III estão incorretos
e)  I, II, III e IV estão incorretos

47) Sobre a ação penal privada, analise os itens abaixo.
I. A ação penal privada é uma modalidade de procedimento 

criminal cuja iniciativa é de exclusividade da vítima por 
meio do oferecimento de Queixa-crime. É observável 
apenas quando do cometimento de crimes contra a 
honra e dignidade sexual.

II. Ocorrerá a perempção do direito de ação quando o 
querelante se abster de fazer pedido condenatório na 
exordial acusatória. 

III. Na hipótese de falecimento do ofendido, terão 
legitimidade para propor a ação penal privada o cônjuge 
da vítima, seu ascendentes, descendentes e irmãos, 
nesta ordem.

IV. O prazo para o exercício do direito de Queixa é de 6 
(seis) meses, contados da data de consumação do delito.

 Assinale a alternativa correta.
a)  Apenas I e II estão corretos
b)  Apenas I e IV estão corretos
c)  Apenas II e III estão corretos
d)  Apenas II e IV estão incorretos
e)  I, II, III e IV estão corretos
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48) A ação penal pública é de iniciativa exclusiva do 
Ministério Público e tem por objetivo dar concretude ao 
jus puniendi estatal. Acerca dessa modalidade de ação 
penal, assinale a alternativa correta.
a)  O prazo para oferecimento da denúncia é de 5 (cinco) 

dias, caso o acusado esteja preso, e de 20 (vinte) dias 
se estiver em liberdade

b)  O Ministério Público poderá dispor da ação penal, 
podendo dela desistir sempre que achar adequado à 
defesa da coletividade, independentemente do eventual 
crime praticado pelo acusado

c)  Quando do oferecimento da denúncia é imprescindível 
a qualificação do acusado

d)  O direito de representação somente poderá ser exercido 
pessoalmente, vedada a sua realização por meio de 
procurador

e)  Caberá ao Ministro da Justiça apresentar requisição 
para o prosseguimento de ação penal pública nos casos 
previstos em lei em que se verifica o cometimento de 
crimes em face do Presidente da República. A requisição 
é ato administrativo irrevogável e não há prazo legal 
para a sua apresentação

49) A ação penal necessita de condições e requisitos para 
a sua subsistência. Tais elementos estão dispostos em 
lei e sua ausência no caso concreto gera a extinção 
da demanda. Neste contexto, identifique e assinale 
a alternativa que não apresenta uma das condições 
legais da ação penal.
a)  Justa causa
b)  Legitimidade de parte
c)  Possiblidade jurídica do pedido
d)  Indivisibilidade da acusação
e)  Interesse de agir

50) Sobre a aplicação da lei processual penal no tempo e 
no espaço, analise os itens a seguir.
I. A lei processual penal entra em vigor e passa a ser 

aplicada imediatamente, mesmo nas hipóteses em que 
o delito já tenha sido cometido, o acusado já esteja 
sendo processado e extinga modalidade de defesa.

II. Aplica-se a lei processual penal brasileira quando o 
crime é cometido por cidadão brasileiro no exterior e ali 
o autor passa a ser processado.

III. Nos crimes cometidos em embarcações estrangeiras 
privadas estacionadas em portos brasileiros, aplica-se 
a lei processual penal de seu país de origem.

IV. O cumprimento de sentença penal condenatória emitida 
por autoridade estrangeira não se submete a exame de 
legalidade e correspondência de crimes, cabendo ao 
juiz criminal aplica-la de imediato.

 Assinale a alternativa correta.
a)  Apenas I e II estão corretos
b)  Apenas I e IV estão incorretos
c)  Apenas II e III estão incorretos
d)  Apenas III e IV estão corretos
e)  I, II, III e IV estão incorretos
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PROVA DISCURSIVA - REDAÇÃO
Transcreva a redação de 20 a 30 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.

Considere o texto abaixo: 
Alteridade

               José Roberto Goldim
 Emanuel Lévinas é um dos mais importantes autores de referência na reflexão moral contemporânea. Lévinas mistura a 
tradição grega e a judaica. Uma de suas ideias básicas é a da alteridade, isto é colocar o outro no lugar do ser. Nesta visão, o 
outro não é um objeto para um sujeito.
 “... tudo começa pelo direito do outro e por sua obrigação infinita a este respeito. O humano está acima das forças humanas.”
 Na sua proposta ele, de certa forma, inverte as propostas da Lei de Ouro e do Imperativo Categórico. Ao invés do indivíduo 
agir frente ao outro como gostaria de ser tratado e que isto deveria ser uma norma universal, é a descoberta do outro que impõe 
a conduta adequada. De acordo com Christiam Descamps, “a relação com o Outro é a base de uma co-presença ética”. Cada 
um é constantemente confrontado com um próximo. Não sou Eu frente ao Próximo (Outro), mas sim os Outros continuamente 
frente a Mim.
 Esta proposta rompe com a perspectiva autonomista e individual para remetê-la a uma visão de rede social. Deixa de ter 
sentido a máxima “Aminha liberdade termina quando começa a dos outros”, sendo substituída pela proposta de que a minha 
liberdade é garantida pela liberdade dos outros. [...]

 (Descamps C. As ideias filosóficas contemporâneas na França. São Paulo: Jorge Zahar, 1991:85.)

 A partir da leitura dos textos de apoio que compõem a sua prova e com base em seu conhecimento de mundo, 
desenvolva um texto dissertativo-argumentativo sobre o seguinte tema “Alteridade e individualismo como questão 
na contemporaneidade”  
Seu texto deverá ser produzido em prosa e conter entre 20 e 30 linhas. 
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