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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO N° 03/2017

Advogado

INSTRUÇÕES GERAIS

1) O candidato receberá do fiscal:
a) Um caderno de questões contendo as questões objetivas de múltipla escolha.
b) Uma folha de respostas personalizada para a Prova Objetiva.
2) Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões, se a numeração das questões e a paginação 
estão corretas. Caso contrário, solicite ao fiscal um outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações 
posteriores.
3) O tempo de realização da prova, o tempo mínimo de permanência em sala, assim como o tempo mínimo necessário 
requerido para o candidato levar o caderno de questões, caso seja permitido, estão previstos no Edital de Abertura do 
certame.

ATENÇÃO

- Verifique se seus dados estão corretos na folha de respostas; caso não estejam, informe ao fiscal imediatamente.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na folha de respostas, usando caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa -  mais de uma letra assinalada implicará a 
anulação da questão.
- Para responder cada questão, é necessário interpretá-la de forma correta e precisa, o que exige atenção e 
capacidade de abstração por parte do candidato, que deve estar ciente de que existe apenas UMA alternativa a ser 
assinalada.
- Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão. Portanto, a folha de respostas NÃO pode ser dobrada, 
amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo 
abaixo:

GABARITO DO CANDIDATO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 4.

A seca

De repente, uma variante trágica.

Aproxima-se a seca.
O sertanejo adivinha-a e graças ao ritmo singular com que 

se desencadeia o flagelo.

Entretanto não foge logo, abandonando a terra a pouco e 
pouco invadida pelo limbo candente que irradia do Ceará.

Buckle, em página notável, assinala a anomalia de se não 

afeiçoar nunca, o homem, às calamidades naturais que o 

rodeiam. Nenhum povo tem mais pavor aos terremotos que o 

peruano; e no Peru as crianças ao nascerem têm o berço 

embalado pelas vibrações da terra.

Mas o nosso sertanejo faz exceção à regra. A seca não o 

apavora. É um complemento à sua vida tormentosa, 
emoldurando-a em cenários tremendos. Enfrenta-a, estoico. 

Apesar das dolorosas tradições que conhece através de um 
sem número de terríveis episódios, alimenta a todo o transe 

esperanças de uma resistência impossível.

Com os escassos recursos das próprias observações e 
das dos seus maiores, em que ensinamentos práticos se 

misturam a extravagantes crendices, tem procurado estudar o 

mal, para o conhecer, suportar e suplantar. Aparelha-se com 

singular serenidade para a luta. Dois ou três meses antes do 

solstício de verão, especa e fortalece os muros dos açudes, ou 
limpa as cacimbas. Faz os roçados e arregoa as estreitas faixas 

de solo arável à orla dos ribeirões. Está preparado para as 

plantações ligeiras à vinda das primeiras chuvas.

[...]

É o prelúdio da sua desgraça.

Vê-o acentuar-se num crescendo, até dezembro.

CUNHA, Euclides da. Os Sertões. São Paulo: Três, 1984.

1. Leia o trecho abaixo retirado do texto.

Buckle, em página notável, assinala a anomalia de se não 
afeiçoar nunca, o homem, às calamidades naturais que o 
rodeiam.

A respeito do trecho em destaque acima, é correto afirmar 
que

(A) é relativo ao sujeito “homem” na sentença.
(B) corresponde a um objeto direto.
(C) trata-se de um complemento 

“assinala”.
nominal do verbo

(D) tem relação direta com o sujeito ‘Buckle”.

2. No trecho “Apesar das dolorosas tradições que conhece
através de um sem número de terríveis episódios”, a 
expressão “sem número” tem o mesmo sentido de

(A) “limitado”.
(B) “inadequado”.
(C) “incontável”.
(D) “não registrado”.

3. Assinale a alternativa em cuja sentença retirada do texto 
ocorre elipse.

(A) “Nenhum povo tem mais pavor aos terremotos que o 
peruano [...].”

(B) “De repente, uma variante trágica.”
(C) “Mas o nosso sertanejo faz exceção à regra.”
(D) “A seca não o apavora.”

4. A partir da leitura do texto, é possível afirmar que

(A) a seca, ao contrário do que se imagina, é uma 
tranquilidade para a vida sertaneja.

(B) não há qualquer preparo no sertão para o período de 
seca.

(C) ao contrário de quase todo ser humano, o sertanejo 
consegue se acostumar a situações inóspitas.

(D) todo sertanejo escapa da seca assim que nota sua 
aproximação.

5. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa,
assinale a alternativa correta em relação à ocorrência de 
crase.

(A) Não tinha nada à declarar sobre o ocorrido.
(B) Chegarei daqui à dez minutos.
(C) Dirija-se àquele portão, pois este encontra-se 

interditado.
(D) Você vai sair à esta hora?
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6. Assinale a alternativa que apresenta um vocábulo grafado 
de forma INADEQUADA ao contexto no qual está 
inserido.

9. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 
assinale a alternativa correta em relação à colocação 
pronominal.

(A) Os eleitores devem ficar atentos às seções onde 
devem votar.

(B) Foi aprovado com honra, sendo comprimentado por 
seus professores doutores.

(C) A dissenção sobre o acordo impossibilitou que este 
ocorresse.

(D) A pena foi infligida após ser pego em flagrante.

7. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa,
assinale a alternativa correta em relação à concordância
nominal.

(A) Soaram seis horas no relógio da torre.
(B) Nasceu com três quilos e duzentas gramas.
(C) Ficou meia confusa com o ocorrido.
(D) É proibido a entrada com latas e garrafas.

(A) Não abalou-se com o fim de seu noivado.
(B) Me entreguem amanhã o trabalho de Ciências.
(C) Nunca coloque-se em segundo plano.
(D) Encontrei-o desorientado no corredor.

10. Leia a oração abaixo.
Os alunos desobedeceram as ordens da diretoria e foram 
à escola sem uniforme.

É correto afirmar que na oração acima ocorre um ERRO 
de

(A) regência verbal.
(B) concordância verbal.
(C) conjugação verbal.
(D) pontuação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Observe o quadrinho abaixo para responder à questão 8.

11.

12.

8. O sujeito da oração no último quadrinho é

(A) composto.
(B) elíptico.
(C) indeterminado
(D) inexistente.

Constitucionalmente, os Direitos Sociais estão previstos 
para garantir, sobretudo, a melhoria da condição social 
dos trabalhadores urbanos e rurais. Diante disso, assinale 
a alternativa INCORRETA acerca dos direitos conferidos a 
estes trabalhadores.

(A) Fundo de garantia por tempo de serviço.
(B) Jornada de oito horas para o trabalho realizado em 

turnos ininterruptos de revezamento, salvo 
negociação coletiva.

(C) Repouso semanal remunerado, preferencialmente 
aos domingos.

(D) Irredutibilidade do salário, salvo disposição em 
convenção ou acordo coletivo.

Considere as assertivas abaixo relativamente à 
organização político-administrativa e aos entes da 
federação, na forma da Constituição Federal da República 
do Brasil.

I. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou 
preferências entre si.

II. O mar territorial e os potenciais de energia hidráulica 
são bens da União.

III. Compete aos Municípios criar, organizar e suprimir 
distritos, observada a legislação estadual.

IV. É competência privativa da União legislar sobre 
desapropriação.

É correto o que se afirma em

(A) I, III e IV, apenas
(B) II e III, apenas.
(C) I, II, III e IV.
(D) I, II e IV, apenas.
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13. Considerando o Direito das Obrigações no Direito Material
Civil, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o 
equivalente, ou aceitar a coisa no estado em que se 
acha, com direito a reclamar, em um ou em outro 
caso, indenização das perdas e danos.

(B) Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o 
devedor que recusar a prestação a ele só imposta, 
ou só por ele exequível.

(C) A obrigação é indivisível quando a prestação tem por 
objeto uma coisa ou um fato não suscetível de 
divisão, por sua natureza, por motivo de ordem 
econômica, ou dada a razão determinante do 
negócio jurídico.

(D) O cessionário de crédito hipotecário tem o direito de 
fazer averbar a cessão no registro do imóvel, salvo 
disposição contratual em contrário.

14. Em relação às disposições inerentes aos Direitos Reais, é
INCORRETO afirmar que

(A) dentre outros previstos, são direitos reais o usufruto, 
o penhor e a hipoteca.

(B) o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e 
dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de 
quem quer que injustamente a possua ou detenha.

(C) aquele que semeia, planta ou edifica em terreno 
próprio com sementes, plantas ou materiais alheios, 
adquire a propriedade destes; mas fica obrigado a 
pagar-lhes o valor, além de responder por perdas e 
danos, se agiu de má-fé.

(D) o descobridor responde pelos prejuízos causados ao 
proprietário ou possuidor legítimo, quando tiver 
procedido com culpa ou dolo.

15. No que tange à nova sistemática dos recursos na
legislação processual civil, é correto afirmar que

(A) os recursos não impedem a eficácia da decisão, 
ainda que haja decisão judicial ou disposição legal 
em sentido diverso.

(B) a renúncia ao direito de recorrer depende da
aceitação da outra parte, desde que ocorra até o 
momento da intimação para apresentação de
resposta ao recurso.

(C) o prazo para interposição de recurso conta-se da
data em que os advogados, a sociedade de
advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria 
Pública ou o Ministério Público são intimados da 
decisão.

(D) o recurso adesivo fica subordinado ao recurso 
independente, sendo admissível somente na 
apelação e no recurso especial.

16. Analise as assertivas abaixo acerca da Lei Federal n°
12.486/2013, também conhecida como Lei Anticorrupção.

I. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas 
objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, 
pelos atos lesivos praticados em seu interesse ou 
benefício, exclusivo ou não.

II. As sanções serão aplicadas fundamentadamente, 
isolada ou cumulativamente, de acordo com as 
peculiaridades do caso concreto e com a gravidade 
e natureza das infrações.

III. O processo administrativo para apuração da 
responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido 
por comissão designada pela autoridade 
instauradora e composta por 3 (três) ou mais 
servidores estáveis ou comissionados.

IV. Subsiste a responsabilização da pessoa jurídica na 
hipótese de alteração contratual, transformação, 
incorporação, fusão ou cisão societária.

É correto o que se afirma em

(A) I, II e III, apenas.
(B) II, III e IV, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e IV, apenas.

17. Relativamente à Lei Federal n° 8.666/1993 (Lei de
Licitações), é INCORRETO afirmar que

(A) nenhuma compra será feita sem a adequada 
caracterização de seu objeto e indicação dos 
recursos orçamentários para seu pagamento, sob 
pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem 
lhe tiver dado causa.

(B) qualquer cidadão poderá requerer à Administração 
Pública os quantitativos das obras e preços unitários 
de determinada obra executada.

(C) o procedimento da licitação será iniciado com a 
abertura de processo administrativo, devidamente 
autuado, protocolado e numerado, contendo a 
autorização respectiva, a indicação sucinta de seu 
objeto e do recurso próprio para a despesa.

(D) o contratado, na execução do contrato, sem prejuízo 
das responsabilidades contratuais e legais, poderá 
subcontratar partes da obra, serviço ou 
fornecimento, sem limite definido.

18. Assinale a alternativa INCORRETA acerca do Crédito
Tributário.

(A) Interpreta-se literalmente a legislação tributária que 
disponha sobre a suspensão ou a extinção do 
crédito tributário.

(B) O crédito tributário decorre da obrigação principal e 
tem a mesma natureza desta.

(C) A moratória e o parcelamento suspendem a 
exigibilidade do crédito tributário.

(D) A imposição de penalidade não ilide o pagamento 
integral do crédito tributário.
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19. Analise as assertivas abaixo acerca do Agravo de Petição
em matéria trabalhista.

I. O agravo de petição só será recebido quando o 
agravante delimitar, justificadamente, as matérias e 
os valores impugnados, permitida a execução 
imediata da parte remanescente até o final, nos 
próprios autos ou por carta de sentença.

II. Quando o agravo de petição versar apenas sobre as 
contribuições sociais, o juiz da execução 
determinará a extração de cópias das peças 
necessárias, que serão autuadas em apartado, e 
remetidas à instância superior para apreciação, após 
contraminuta.

III. O agravo de petição será julgado pelo próprio 
tribunal, presidido pela autoridade recorrida, salvo se 
tratar-se de decisão de Juiz do Trabalho de 1a 
Instância ou de Juiz de Direito, quando o julgamento 
competirá a uma das Turmas do Tribunal Regional a 
que estiver subordinado o prolator da sentença.

IV. Cabe agravo de petição, das decisões do juiz ou do 
Presidente, em execução, no prazo de oito dias.

É correto o que se afirma em

(A) I, II, III e IV.
(B) II e III, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) II e IV, apenas.

20. Em relação ao entendimento sumulado no Tribunal
Superior do Trabalho, em matéria processual trabalhista,
assinale a alternativa correta.

(A) Segundo a organização judiciária trabalhista, não 
cabe recurso ordinário para o Tribunal Superior do 
Trabalho da decisão do Tribunal Regional do 
Trabalho, em ação rescisória.

(B) É incabível o recurso de revista ou de embargos para 
reexame de fatos e provas.

(C) O depósito recursal deve ser feito e comprovado no 
prazo alusivo ao recurso, considerando que a 
interposição antecipada deste prejudica a dilação 
legal.

(D) O jus postulandi das partes limita-se às Varas do 
Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, 
podendo alcançar a ação rescisória, a ação cautelar e 
o mandado de segurança, sendo vedada sua 
aplicação nos recursos de competência do Tribunal 
Superior do Trabalho.
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