
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

EDITAL 001/2019 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

No primeiro dia de aula fui indagado por uma aluna: “Professor, até hoje ninguém conseguiu me explicar 1 

o que é Filosofia?” Não era surpresa. Respondi que a resposta que ela estava buscando estava dentro dela mesma e 2 

em nenhum outro lugar. “Mas como assim?” Voltou a indagar. 3 

Observando outras aulas, como de física por exemplo, a professora falava da importância em estudar 4 

aquele determinado conteúdo que certamente seria conteúdo de prova de vestibular. Percebi certo interesse e 5 

atenção dos alunos, que estavam sendo provocados pelo desejo de passar no vestibular. 6 

Em meio a tudo isso, surgiu o questionamento que certamente está presente constantemente nos alunos 7 

de Ensino Médio: “Para que estudar Filosofia se não cai no vestibular?” Eles têm razão. Filosofia não cai no 8 

vestibular assim como a matemática, o português, a história, a geografia e outras disciplinas. 9 

Vamos avançando na reflexão. Será que Filosofia não aparece no vestibular? Por que então estudar essa 10 

disciplina? 11 

Na interpretação da questão de física, na produção da redação, na interpretação do texto de português, na 12 

equação matemática, sempre há um toque de Filosofia. 13 

Aquele que não consegue seguir o raciocínio lógico da matemática, por exemplo, não teve uma boa aula 14 

de Filosofia. 15 

Filosofia não se estuda com descobertas cientificas, frases, respostas prontas. A Filosofia não se limita às 16 

verdades ligadas as condições humanas, ou a ciência, que por sua vez possuem limitações. 17 

A sua preocupação está voltada a uma verdade maior, uma verdade que transcende os limites da razão 18 

humana, à qual somos instigados a buscar constantemente. Essa busca e essa verdade não são finitas, por isso 19 

enquanto o homem existir, e isso penso ser maravilhoso, ele vai estar sempre em busca dessa verdade maior. 20 

A nossa vida não se limita ao 2+2=4, pois a verdade, o bem, o belo, não podem ser entendidos e 21 

interpretados como simples equações matemáticas. 22 

Eles exigem uma reflexão maior, convidando-nos a olharmos para nós mesmos, para o nosso íntimo, onde 23 

se encontra a razão de nosso existir. 24 

Quanto mais nos voltarmos para nós mesmos e nos remetermos ao transcendente, tanto mais teremos que 25 

caminhar. Essa caminhada é infinita, vai abrindo os horizontes à medida que caminhamos. 26 

É preciso estudar Filosofia para entendermos melhor a vida. Entender e compreender seu real e imenso 27 

valor que possui em si. 28 

Sem Filosofia nossa vida seria limitada a simples cálculos, o que nos tornaria calculistas, frios e sem vida. 29 

A Filosofia abre os horizontes e nos guia para uma verdade que transcende todas as verdades da ciência. A verdade 30 

de nossa existência, a força que nos move para uma busca infinita. 31 

Parece ser difícil compreender Filosofia com tantos dizeres filosóficos e pensamentos. Porém a sua 32 

compreensão exige essa busca. 33 

Só entenderemos o sentido da Filosofia quando entendermos que não podemos somar ou subtrair, 34 

multiplicar nem dividir nossa verdade, o bem, o belo, o amor, a existência. Os sentimentos podem ser expressados 35 

nas mais diversas formas, mas nunca numa equação matemática, nem numa composição química ou física. 36 

Nossas relações se tornam frias e calculistas porque na sociedade vive-se dessa maneira. Muitos dizem 37 

que pensar é coisa de quem não tem o que fazer. Porém, a reflexão ajuda a compreender as coisas da forma como 38 

nenhuma ciência ajuda a compreender. 39 
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Hoje, questões ligadas à vida, a ética, a moral, aos direitos humanos exigem muita reflexão, a qual a 40 

filosofia ajuda, e sem a qual caímos no dogmatismo ou não compreendemos a vida na sua essência. 41 

Aos poucos vamos percebendo melhor quanto a Filosofia faz parte da nossa vida. Muitos usam a Filosofia 42 

sem nunca terem estudado algo especificamente ligado a ela. É difícil encontrar um termo para definir Filosofia, 43 

porém, não podemos compreendê-la separada da nossa realidade, do nosso cotidiano, da nossa vida, pois ela é 44 

intrínseca a nós. Não somos nós que escolhemos a Filosofia, mas é ela quem nos escolhe. 45 

[...] 46 

Deve haver um equilíbrio entre razão e emoção. Quando usamos só a razão nos tornamos insensíveis 47 

diante de muitas realidades, mas, só o uso da emoção também não favorece nas escolhas. 48 

Temos preguiça de pensar. Não usamos nossa capacidade de raciocínio e por isso, em tantos casos, nos 49 

damos mal. A escola se preocupa muito com o decorar as coisas. Saber regras de cor, mas na vida é preciso refletir 50 

diante de fatos, pois não podemos aplicar a tudo as mesmas respostas. A vida não é padronizada e quem a faz assim 51 

sofre muito. Há opções a serem feitas; leis a serem cumpridas. Sem a reflexão seremos meros executores, sem 52 

sabermos o porque de todas essas coisas. 53 

[...] 54 

Existem inúmeros exemplos a esse respeito. Numa relação de Amizade, por exemplo. Se não há um 55 

conhecimento maior de ambas as partes, esse sentimento morre logo. Quando nos conhecemos melhor interiormente 56 

e conhecemos também o outro, as dificuldades e dúvidas que aparecerão serão superadas e entendidas com maior 57 

facilidade, pois sabemos que em cada pessoa há um bem maior e que pode, deve e precisa ser conhecido. Uma 58 

amizade que fica só nas aparências é como uma casa construída sobre a areia. Na primeira tempestade, na primeira 59 

ventania, desmorona. Cai por terra. Uma amizade alicerçada na verdade, no conhecimento interior do outro e de si, 60 

as tempestades vindouras não terão forças suficientes para destruir. O que permanece é aquilo que está alicerçado 61 

na razão e no coração ao mesmo tempo. O restante é passageiro e ilusório. 62 

[...] 63 

A Filosofia acontece no dia-a-dia da nossa vida, basta nos darmos conta disso. Filosofia é refletir sobre 64 

as coisas que acontecem, são ditas e ouvidas. Não se limita apenas a perguntarmos POR QUÊ?, mas precisamos ir 65 

mais adiante. Precisamos nos perguntar do nível de verdade daquilo que a TV apresenta. Aquilo que muitas revistas 66 

trazem em suas páginas. Não podemos nos esquecer que eles têm seu ponto de vista e seus interesses, mas estes 67 

não deveriam ocultar a verdade. A interpretação de uma notícia, seu posicionamento crítico e argumentação, é uma 68 

forma de fazer Filosofia. Aceitar tal e qual tudo o que jornais, TV e revistas nos apresentam é uma forma de 69 

ignorância. Precisamos ter cuidado. Isso não quer dizer que todos e em todas as ocasiões mentem, ou faltam com a 70 

verdade. Porém, sempre, sem exceção precisamos nos perguntar pela verdade dos fatos. 71 

Quantas vezes os repórteres são induzidos a manipularem notícias sobre determinados acontecimentos e 72 

assuntos. Sempre que possível seria importante ler ou assistir mais de um jornal e depois fazer um paralelo entre 73 

eles. Isso exige tempo e vontade. Podemos discutir com outras pessoas para ouvir seu ponto de vista que ajuda-nos 74 

a abrir nossos horizontes. Quanto mais nos fechamos em nós mesmos, em nosso mundo individual, mais ignorantes 75 

nos tornamos. A abertura, a experiência, o diálogo, a leitura, nos tornam pessoas abertas e conhecedoras da verdade. 76 

Buscar sempre a verdade dos acontecimentos, dos fatos é uma atitude filosófica. 77 

Se pararmos e pensarmos neste momento o quanto refletimos sobre tudo o que acontece, ouvimos e 78 

vemos, nos daremos conta que nem sempre fazemos isso e não fazemos porque simplesmente não queremos, pois 79 

todos nós podemos e sabemos. 80 

[...] 81 

Precisamos nos perguntar qual o nível de conhecimento que uma pessoa tem dos acontecimentos 82 

históricos quando escreve novela, filme, minissérie. Será que aquilo é a verdade? Será que é a melhor forma de ver 83 

o acontecimento? 84 

Estes e outros inúmeros fatos fazem parte do nosso cotidiano.85 
(Hermes José Novakoski) 

FONTE: http://www.profdoni.pro.br/home/index.php/menu-principal/filosofia-2/252-para-que-estudar-filosofia 

http://www.profdoni.pro.br/home/index.php/menu-principal/filosofia-2/252-para-que-estudar-filosofia
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01) Constitui uma  afirmação com respaldo no texto 

 

(A) O objetivo original da Filosofia é o da reflexão, 

porém, nas questões que envolvem o cotidiano, 

ela não tem sido capaz de responder às 

necessidades da sociedade. 

(B) A Filosofia permite ao ser humano compreender 

melhor a si mesmo, a sociedade e o mundo que o 

cerca, por isso não precisa de outros estímulos 

para uma maior autonomia do pensar, agir e se 

comportar. 

(C) A ideia de que razão e emoção não podem 

caminhar juntas é uma premissa que dá 

sustentação ao ponto de vista defendido pelo 

autor. 

(D) A disciplina de filosofia não tem sido o centro do 

ensino e é questionada por ser considerada pouco 

prática. 

 

02) Está contida no texto 

 

(A) informação publicitária. 

(B) Exposição de fatos. 

(C) interpretação de teses científicas. 

(D) Narrativa que envolve personagens. 

 

03) Expressa uma relação de 

PROPORCIONALIDADE a frase 

 

(A) “Aquele que não consegue seguir o raciocínio 

lógico da matemática, por exemplo, não teve uma 

boa aula de Filosofia.” (L.14/15) 

(B) “A nossa vida não se limita ao 2+2=4, pois a 

verdade, o bem, o belo, não podem ser entendidos 

e interpretados como simples equações 

matemáticas.” (L. 21/22). 

(C) “Quanto mais nos fechamos em nós mesmos, em 

nosso mundo individual, mais ignorantes nos 

tornamos.” (L.75/76). 

(D) “Buscar sempre a verdade dos acontecimentos, 

dos fatos é uma atitude filosófica.” (L.77). 

 

 

 

04) Possui predicado verbal a oração 

 

(A) “No primeiro dia de aula fui indagado por uma 

aluna” (L.1). 

(B) “Essa caminhada é infinita” (L.26). 

(C) “A vida não é padronizada” (L.51). 

(D) “aquilo é a verdade?” (L.83). 

 

05) Exerce a mesma função sintática de “de 

vestibular” (L.5) 

 

(A) “da questão” (L.12). 

(B) “da redação” (L.12). 

(C) “de raciocínio” (L.49). 

(D) “dos acontecimentos” (L.77). 

 

06) Exerce função predicativa a o termo na 

alternativa 

 

(A) “cientificas” (L.16). 

(B) “calculista” (L.29). 

(C)  “humanos” (L.40). 

(D) “vindouras” (L.61). 

 

07) É paciente da ação nominal o termo 
 

(A) “por uma aluna” (L.1). 

(B) “da importância” (L.4). 

(C) “de prova” (L.5). 

(D) “a nós” (L.45). 
 

08) Sobre os mecanismos linguísticos usados no 

texto, é correto afirmar o que se afirma em 
 

(A) “tantos’ (L.49) expressa valor numérico. 

(B) “O” em “O que permanece” (L.61) e “O”, em “O 

restante é passageiro e ilusório” (L.62) têm o 

mesmo valor morfológico.  

(C) Em “vive-se dessa maneira” (L.37), o vocábulo 

“se” é marca de indeterminação do sujeito. 

(D) “A expressão “exemplos” (L.55) continuará 

exercendo a mesma função sintática se o verbo  

existir, presente no contexto em que se encontra, 

for substituído pelo verbo  haver, 
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09)  

 

“há um toque de Filosofia.” (L.13) 

 

A única variação estrutural correta para a expressão 

destacada na oração em evidência é 

(A) Haverão uns toques de Filosofia. 

(B) Existirão uns toques de Filosofia. 

(C) Terão uns toques de Filosofia. 

(D) Existirá uns toques de Filosofia. 

 

10) Sobre as funções de linguagem, predominam no 

texto 

 

(A) fática e metalinguística. 

(B) poética e apelativa. 

(C) denotativa e poética. 

(D) referencial e emotiva. 

 

11) Os termos “Porém” (L.38)  e “apenas” (L.65) 

expressam, respectivamente, ideia de  

 

(A) Ressalva e restrição. 

(B) Oposição e modo. 

(C) Adversidade e adição.  

(D) Adição e síntese. 

 

12) Funciona, no texto, como agente da ação verbal 

 

(A) “pelo desejo” (L.6). 

(B) “por terra” (L.60). 

(C) “pela verdade” (L.71). 

(D) “os repórteres” (L.72). 

 

13) Há correspondência modo-temporal entre a 

forma verbal simples “conseguiu” (L.1),  e a 

composta 

 

(A) tivesse conseguido. 

(B) teria conseguido. 

(C) tem conseguido. 

(D) terá conseguido. 

 

14) Do ponto de vista formal da língua portuguesa, há 

erro na alternativa 

 

(A) “Quando usamos só a razão nos tornamos 

insensíveis diante de muitas realidades,” 

(L.47/48). 

(B) “seria importante ler ou assistir mais de um 

jornal” (L.73). 

(C) “Quantas vezes os repórteres são induzidos a 

manipularem notícias sobre determinados 

acontecimentos e assuntos.” (L.72/73). 

(D) “A abertura, a experiência, o diálogo, a leitura, 

nos tornam pessoas abertas e conhecedoras da 

verdade.” (L.76). 

 

15) No texto, 

 

(A) “à qual” (L.19) retoma “razão humana” 

(L.18/19). 

(B) Em “hoje” (L.1), o “-h” é uma consoante 

brasileira. 

(C) “à medida que caminhamos” (L.26) denota causa. 

(D) “Estudar filosofia” (L.8) tem valor subjetivo. 
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16) Sobre definições básicas de internet, intranet, 

proxy, redes de computadores e firewall, julgue 

as afirmativas abaixo: 

 

I. Servidor Proxy tem como objetivo converter 

URLs (endereços em formato de texto) em 

endereços IP e vice-versa. 

II. Um Firewall pode ser construído por softwares 

ou por Hardwares. O objetivo primário de um 

firewall é permitir ou bloquear tráfego baseado 

em regras definidas pelo administrador da rede, 

funcionando como filtro. 

III. Intranet é uma rede restrita que utiliza os 

protocolos e tecnologias diferentes dos utilizados 

pela Internet. Usualmente uma intranet é 

constituída por conexões através das quais um ou 

mais computadores são conectados à internet.  
 

(A) Somente a afirmativa I está correta. 

(B) Somente a afirmativa II está correta. 

(C) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

(D) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

 

17) No que diz respeito à segurança da Internet, dois 

termos empregados com significados distintos, 

são descritos a seguir. 

 

I. É um software que tem o objetivo de observar e 

roubar informações pessoais do usuário que 

utiliza o computador em que o programa está 

instalado, retransmitindo-as para uma fonte 

externa na internet, sem o conhecimento ou 

consentimento do usuário. 

II. É um tipo de fraude em que um golpista tenta 

obter dados pessoais e financeiros de um usuário 

por meio do uso combinado de meios técnicos e 

engenharia social.  

 

(A) I - Spyware e II - Phishing 

(B) I – Rootkits e II - DDoS 

(C) I – spoofing e II – Vírus 

(D) I- Ransomware e II – Honeypot 

 

 

 

 

 

18) Com base na planilha eletrônica Microsoft Excel 

2013, marque a alternativa CORRETA em 

relação às afirmativas abaixo: 

 

I. Na guia PÁGINA INICIAL é possível definir ou 

limpar a área de impressão em uma planilha.  

II. A função CONT.VAZIAS conta o número de 

células que não estão vazias em um intervalo. 

III. Na guia REVISÃO é possível encontrar 

funcionalidade para impedir que outros usuários 

alterem, movam ou excluam dados 

acidentalmente em uma planilha. 

 

(A) Somente a afirmativa I está correta. 

(B) Somente a afirmativa III está correta. 

(C) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

(D) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

 

19) No Microsoft Word 2013, em português, para 

adicionar ou alterar uma borda em torno de uma 

página, é através: 

 

(A) Da caixa de diálogo PARÁGRAFO, acessada na 

guia PÁGINA INICIAL. 

(B) Do botão MOSTRAR TUDO, disponível na guia 

INSERIR. 

(C) Do botão SMARTART, disponível na guia 

INSERIR. 

(D) Da caixa de diálogo BORDAS E 

SOMBREAMENTO, acessada na guia DESIGN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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20) Em relação ao uso e aos recursos do Windows 7 

e 8, marque (V) para as afirmativas verdadeiras 

e (F) para as falsas.  

 

(  ) No Windows 8, a barra Charms é aquele menu de 

opções que aparecem quando passamos o mouse no 

canto direito da tela  

(  ) A barra de tarefas do Windows 7 só pode ser 

posicionada nas extremidades inferior e superior da 

tela. 

(  ) No Windows 7, para abrir rapidamente o botão 

iniciar da barra de tarefas, pode-se aplicar a sequência 

de teclas de atalho SHIFT + I. 

(  ) O Windows 7 oferece suporte nativo tanto ao 

FAT32 quanto ao NTFS. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta, de cima para baixo. 

(A) V, F, V, F. 

(B) F, F, F, V. 

(C) V, F, F, V. 

(D) F, F, F, F. 
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21) Analise as assertivas e assinale a alternativa 

correta acerca do Direito de Propriedade: 

 

I. Segundo a Constituição, é absoluto o direito a 

impenhorabilidade da pequena propriedade rural; 

II. Compete à União desapropriar por interesse 

social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural 

que não esteja cumprindo sua função social, 

mediante prévia e justa indenização em dinheiro; 

III. A lei estabelecerá o procedimento para 

desapropriação por necessidade ou utilidade 

pública, ou por interesse social, mediante justa e 

prévia indenização em dinheiro. 

 

(A) As assertivas I e II estão corretas. 

(B) As assertivas II e III estão corretas. 

(C) Apenas a assertiva III está correta. 

(D) Apenas a assertiva I está incorreta. 

 

22) Sobre os Direitos Sociais, assinale as proposições 

corretas: 

 

I. Dada a sua importância, constituem cláusula 

pétrea expressa na Constituição Federal. 

II. As escolhas das políticas públicas cabem 

precipuamente aos Poderes Legislativo e 

Executivo. 

III. A reserva do possível tem como definição ser o 

núcleo da dignidade da pessoa humana, o 

conjunto de bens e utilidades indispensáveis à 

uma vida digna. 

 

(A) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 

(B) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

(C) Todas as assertivas estão corretas 

(D) Apenas a assertiva II está correta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23) Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos 

interessados, exclusivamente, documentação 

relativa a: 

 

I. habilitação jurídica. 

II. qualificação técnica; 

III. qualificação econômico-financeira 

IV. regularidade fiscal e trabalhista 

 

Estão corretos os itens: 

(A) I e II 

(B) II e III 

(C) I, II e III 

(D) I, II, III e IV 

 

24) A contratação de parceria público-privada será 

precedida de licitação na modalidade de 

concorrência, estando a abertura do processo 

licitatório condicionada a: 

 

I. Autorização da autoridade competente, 

fundamentada em estudo técnico que demonstre, 

dentre outros, a conveniência e a oportunidade da 

contratação. 

II. Objeto previsto no plano plurianual em vigor no 

âmbito onde o contrato será celebrado. 

III. Licença ambiental de operação ou expedição das 

diretrizes para o licenciamento ambiental do 

empreendimento, quando for exigido pelo objeto 

do contrato. 

IV. Submissão da minuta de edital e de contrato à 

consulta pública, mediante publicação na 

imprensa oficial. 

 

Estão corretos: 

(A) I e II 

(B) I, III e IV 

(C) I, II e IV 

(D) I, II, III e IV 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) Acerca do tema direito das obrigações, analise os 

itens e assinale a alternativa correta: 

 

I. Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os 

seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais 

poderá exigir aumento no preço. 

II. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela 

quantidade, a escolha pertence ao credor, se o 

contrário não resultar do título da obrigação. 

III. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar 

perda ou deterioração da coisa, ainda que por 

força maior ou caso fortuito. 

 

Estão corretos: 

(A) I e II 

(B) I e III 

(C) II e III 

(D) I, II e III 

 

26) Analise as assertivas e assinale o item que contém 

a resposta correta: 

 

I. O incapaz possui responsabilidade subsidiária 

quando do cometimento de atos ilícitos. 

II. São também responsáveis pela reparação civil os 

pais, pelos filhos menores ainda que não estejam 

sob sua autoridade e companhia. 

III. No do Código Civil em relação a desconsideração 

da personalidade jurídica foi adotada a teoria 

menor. 

 

Estão corretos os itens: 

(A) I e II 

(B) II e III 

(C) I 

(D) II 

 

27) Acerca do tema competência, nos termos do 

Novo CPC, analise os itens em que V 

corresponde à Verdadeiro e F corresponde à 

Falso: 

 

I. Em razão da autonomia proporcionada às partes 

no contexto do Novo CPC, é assegurado o 

estabelecimento de cláusula geral de eleição de 

foro.  

II. Em nenhuma hipótese pode o juiz declarar de 

ofício a incompetência relativa.  

III. Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da 

cláusula de eleição de foro na contestação, sob 

pena de preclusão.  

IV. A competência determinada em razão do 

território, da pessoa ou da função é inderrogável 

por convenção das partes.  

 

A sequencia correta corresponde a alternativa: 

(A) F, F, F, V 

(B) F, F, V, F 

(C) V, F, V, F 

(D) V, F, F, F 

 

28) Analise as assertivas abaixo e após responda o 

que se pede: 

 

I. Realizada a citação o autor não poderá, sem o 

consentimento do réu, desistir da ação.  

II. Os litisconsortes, ainda que casados, que tiverem 

diferentes procuradores, de escritórios de 

advocacia distintos, terão prazos contados em 

dobro para todas as suas manifestações, em 

qualquer juízo ou tribunal, independentemente de 

requerimento.  

III. É possível o ajuizamento de ação de indenização 

por acidente de trânsito contra o segurado 

apontado como causador do dano e contra a 

seguradora obrigada por contrato de seguro em 

litisconsórcio passivo.  

IV. Nas ações de fornecimento de medicamentos, em 

razão da solidariedade entre a União, os Estados 

e os Municípios, é necessário o chamamento ao 

processo dos demais entes federativos.  

 

A sequencia correta corresponde a assertiva: 

(A) F, V, F, V 

(B) F, F, V, F 

(C) V, V, V, F 

(D) F, V, V, F 
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29) Analise os itens e assinale a alternativa correta: 

 

I. Se a ação penal não for proposta no prazo de 3 

(três) meses, contado da intimação do ato de 

suspensão do processo cível, cessará o efeito 

desse, incumbindo ao juiz cível examinar 

incidentemente a questão prévia.  

II. Proposta a ação penal o processo ficará suspenso 

pelo prazo máximo de seis meses.  

III. A prova testemunhal requerida por carta 

precatória ou rogatória, caso não tenha sido 

produzida, suspende o processo apenas se o juiz 

a considerar imprescindível.  

 

Estão corretos os itens: 

(A) I e II 

(B) I e III 

(C) II e III 

(D) I, II e III 

 

30) Analise os itens a seguir e assinale a resposta 

correta: 

 

I. Na contestação, é licito ao réu propor 

reconvenção para manifestar pretensão própria, 

conexa com a ação principal ou com o 

fundamento da defesa.  

II. O réu quando reconvir deve apresentar também 

contestação.  

III. A compensação pode ser alegada em contestação 

como matéria de defesa, independentemente da 

propositura de reconvenção.  

 

Estão corretos os itens: 

(A) I e II 

(B) I e III 

(C) II e III 

(D) I, II e III 

 

31) Analise os itens e assinale a alternativa correta: 

 

I. Configura o comparecimento espontâneo a 

intervenção de advogado nos autos do processo 

sem procuração com poderes específicos para 

receber a citação.  

II. Nos casos de intimação/citação realizadas por 

correio, oficial de justiça, ou por carta de ordem, 

precatória ou rogatória, o prazo recursal inicia-se 

com a juntada aos autos do aviso de recebimento, 

do mandado cumprido, ou da juntada da carta.  

III. Constando dos autos pedido expresso para que as 

comunicações dos atos processuais sejam feitas 

em nome dos advogados indicadas, o seu 

desatendimento implicará nulidade.  

 

Estão corretos os itens: 

(A) I e II 

(B) I e III 

(C) II e III 

(D) I, II e III 

 

32) Crimes cometidos em embarcações oficiais 

brasileiras em alto mar serão de competência da 

justiça brasileira em razão do princípio: 

 

(A) Nacionalidade Ativa 

(B) Defesa 

(C) Territorialidade 

(D) Representação ou bandeira 

 

33) Sendo o concurso de pessoas operado no 

território brasileiro, mas o crime sendo 

integralmente executado no exterior, aplica-se ao 

partícipe e ao coautor: 

 

(A) Quanto ao coautor o princípio da Ubiquidade, 

sendo punido pela Lei Brasileira ou pela Lei 

Estrangeira. 

(B) A Lei Brasileira. 

(C) A Lei estrangeira. 

(D) Irá depender de onde ambos estejam no momento 

da instrução penal. 

 

34) A teoria do domínio de fato: 

 

(A) Não reconhece a figura da autoria meditada. 

(B) Impede a aceitação da figura do partícipe. 

(C) Foi adotada expressamente no Código Penal. 

(D) É adotada apenas nos crimes dolosos. 
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35) Em relação aos crimes contra a Administração 

Pública, assinale a alternativa correta nos termos 

do Código Penal Brasileiro: 

 

(A) Constitui o peculato impróprio a conduta do o 

funcionário público que, embora não tendo a 

posse do dinheiro, o subtrai valendo-se da 

facilidade da qualidade de funcionário público. 

(B) Se o funcionário exige contribuição indevida e 

logo depois desvia, em proveito próprio, o que 

recebeu indevidamente para recolher aos cofres 

públicos, comete o crime de peculato. 

(C) É tipificado como prevaricação a conduta de 

facilitar, com infração de dever funcional, a 

prática de contrabando. 

(D) Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra 

utilidade, a pretexto de influir em juiz, Delegado 

ou órgão do Ministério Público tipifica o crime de 

exploração de prestígio. 

 

36) Com fundamento nas disposições trazidas pelo 

Código Penal, assinale o item correto: 

 

(A) A pena do crime de roubo é majorada caso a 

violência seja exercida por meio de arma. 

(B) Constitui forma de extorsão a conduta de exigir, 

como garantia de dívida, abusando da situação de 

alguém, documento que pode dar causa a 

procedimento criminal contra a vítima. 

(C) Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel 

ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de 

recursos para efetuar o pagamento somente se 

procede mediante queixa. 

(D) As escusas absolutórias previstas em relação aos 

crimes contra o patrimônio, por dicção legal, não 

se aplicam no caso de mera união estável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37) Tomando como fundamento as disposições legais 

acerca do inquérito policial, analise os itens e 

assinale a alternativa correta: 

 

I. É obrigatória a participação de defensor quando 

do ato de interrogatório do investigado no âmbito 

do Inquérito Policial. 

II. No âmbito do Inquérito Policial é dispensável a 

autorização judicial para a solicitação pelo 

Delegado de Polícia de dados cadastrais da vítima 

ou do suspeito de crime a empresas de telefonia. 

III. Caberá mandado de segurança quando do pedido 

de arquivamento do Inquérito Policial 

 

Estão corretos os itens: 

(A) I e II 

(B) I e III 

(C) I 

(D) II 

 

38) A ação penal é de titularidade do Ministério 

Público, mas em determinadas circunstâncias em 

que a Lei autoriza, poderá ser exercida pelo 

particular. 

 

Tomando como fundamento as disposições acerca do 

tema ação penal, analise e assinale ao final a 

alternativa correta. 

I. A representação criminal possui natureza 

objetiva. 

II. O perdão judicial pode produzir efeito ao que se 

manter silente. 

III. O perdão poderá ser aceito por procurador com 

poderes especiais. 

 

Estão corretos os itens: 

(A) I e II 

(B) I e III 

(C) II e III 

(D) I, II e III 
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39) Conforme dispõe o Código tributário Nacional, o 

crédito tributário prefere a qualquer outro, seja 

qual for sua natureza ou o tempo de sua 

constituição, ressalvados os créditos decorrentes 

da legislação do trabalho ou do acidente de 

trabalho. Todavia, em caso de falência: 

 

I. O crédito tributário prefere aos créditos 

extraconcursais ou às importâncias passíveis de 

restituição. 

II. O crédito tributário prefere aos créditos com 

garantia real, no limite do valor do bem gravado. 

III. A multa tributária prefere apenas aos créditos 

subordinados. 

 

Estão corretos: 

(A) Os itens I e II 

(B) Os itens I e III 

(C) O item II 

(D) O item III 

 

40) No que tange às provas no Direito do Trabalho, 

analise os itens e posteriormente assinale a 

alternativa correta: 

 

I. Cada uma das partes não poderá indicar mais de 

quatro testemunhas, salvo quando se tratar de 

inquérito, caso em que esse número poderá ser 

elevado a oito. 

II. A testemunha que for parente até o segundo grau 

civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das 

partes, não prestará compromisso, e seu 

depoimento valerá como simples informação. 

III. Os depoimentos das testemunhas serão 

resumidos, por ocasião da audiência, devendo a 

súmula ser assinada pelos depoentes. 

 

Pode-se afirmar que: 

(A) Os itens I e III estão corretos. 

(B) Os itens II e III estão incorretos 

(C) Os itens I e II estão incorretos 

(D) Todos os itens estão incorretos 

 

 

 

 

 

 


