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1 $RUHFHEHUHVWHFDGHUQRGHSURYDVFRQÀUDLQLFLDOPHQWHVHRVVHXVGDGRV
pessoais e os dados do cargo a que você concorre, transcritos acima,
estão corretos e coincidem com o que está registrado na sua Folha de
5HVSRVWDVHQDVXD)ROKDGH7H[WR'HÀQLWLYRGD3URYD'LVFXUVLYD&RQÀUD
WDPEpPRVHXQRPHHPFDGDSiJLQDQXPHUDGDGHVWHFDGHUQRGHSURYDV
(desconsidere estas instruções, caso se trate de caderno de provas
reserva)(PVHJXLGDYHULÀTXHVHHOHFRQWpPDTXDQWLGDGHGHLWHQVLQGLFDGD
HPVXDFolha de RespostasFRUUHVSRQGHQWHVjVSURYDVREMHWLYDVHDSURYD
GLVFXUVLYDDFRPSDQKDGDGHHVSDoRSDUDUDVFXQKR&DVRRFDGHUQRHVWHMD
LQFRPSOHWRWHQKDTXDOTXHUGHIHLWRH RX DSUHVHQWHGLYHUJrQFLDTXDQWRDRV
GDGRVDSUHVHQWDGRVVROLFLWHGHLPHGLDWRDR j DSOLFDGRU D GHSURYDVPDLV
SUy[LPR D TXHWRPHDVSURYLGrQFLDVQHFHVViULDV
2 'XUDQWHDUHDOL]DomRGDVSURYDVQmRVHFRPXQLTXHFRPRXWURV DV 
FDQGLGDWRV DV  QHP VH OHYDQWH VHP DXWRUL]DomR GH XP D  GRV DV 
DSOLFDGRUHV DV GHSURYDV
3 1mRVHUmRIRUQHFLGDVIROKDVVXSOHPHQWDUHVSDUDUDVFXQKRQHPSDUDD
WUDQVFULomRGRWH[WRGHÀQLWLYRGDSURYDGLVFXUVLYD
4 1DGXUDomRGDVSURYDVHVWiLQFOXtGRRWHPSRGHVWLQDGRjLGHQWLILFDomR
³TXHVHUiIHLWDQRGHFRUUHUGDVSURYDV³DRSUHHQFKLPHQWRGD
Folha de RespostasHjWUDQVFULomRGRWH[WRGDSURYDGLVFXUVLYDSDUDD
)ROKDGH7H[WR'HÀQLWLYRGD3URYD'LVFXUVLYD
5 $R WHUPLQDU DV SURYDV FKDPH R D  DSOLFDGRU D  GH SURYDV PDLV
SUy[LPR D GHYROYDOKHDVXD Folha de RespostasHDVXDFolha de
7H[WR'HÀQLWLYRGD3URYD'LVFXUVLYDHGHL[HRORFDOGHSURYDV
6 1HQKXPDIROKDGHVWHFDGHUQRSRGHVHUGHVWDFDGDH[FHWRDIROKDTXH
FRQWpPRVGRFXPHQWRVFolha de RespostasH)ROKDGH7H[WR'HÀQLWLYR
GD3URYD'LVFXUVLYDFXMRFDEHoDOKRVHUiGHVWDFDGRSHOR D FKHIHGHVDOD
DRÀQDOGDVSURYDVSDUDÀQVGHGHVLGHQWLÀFDomR
7 $GHVREHGLrQFLDDTXDOTXHUXPDGDVGHWHUPLQDo}HVFRQVWDQWHVHP
HGLWDOQRSUHVHQWHFDGHUQRQDFolha de Respostas RXQD Folha de Texto
'HÀQLWLYRGD3URYD'LVFXUVLYDLPSOLFDUiDDQXODomRGDVVXDVSURYDV

OBSERVAÇÕES
 eSHUPLWLGDDUHSURGXomRGHVWHPDWHULDODSHQDVSDUDÀQVGLGiWLFRVGHVGHTXHFLWDGDDIRQWH
 1mRVHUmRFRQKHFLGRVUHFXUVRVHPGHVDFRUGRFRPRHVWDEHOHFLGRHPHGLWDO
Informações adicionais:
 ;; _VDF#FHEUDVSHRUJEU_ZZZFHEUDVSHRUJEU
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Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que
cada um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a marcação de
ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a Folha de
Respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
Caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como situação
hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão
ser utilizados para rascunho.

•
•

CONHECIMENTOS BÁSICOS
1

4

7

10

13

16

19

Entre todos os fatores técnicos da mobilidade,
um papel particularmente importante foi desempenhado
pelo transporte da informação — o tipo de comunicação
que não envolve o movimento de corpos físicos ou só
o faz secundária e marginalmente. Desenvolveram-se,
de forma consistente, meios técnicos que também
permitiram à informação viajar independentemente dos seus
portadores físicos — e independentemente também dos
objetos sobre os quais informava: meios que libertaram
os “significantes” do controle dos “significados”. A separação
dos movimentos da informação em relação aos movimentos
dos seus portadores e objetos permitiu, por sua vez,
a diferenciação de suas velocidades; o movimento da
informação ganhava velocidade num ritmo muito mais
rápido que a viagem dos corpos ou a mudança da situação
sobre a qual se informava. Afinal, o aparecimento da rede
mundial de computadores pôs fim — no que diz respeito
à informação — à própria noção de “viagem” (e de
“distância” a ser percorrida), o que tornou a informação
instantaneamente disponível em todo o planeta, tanto na
teoria como na prática.

1

arfava, muda, concentrada. Às vezes, na fuga, pairava
ofegante num beiral de telhado e enquanto o rapaz galgava
4

1

O termo “Desenvolveram-se” (R.5) poderia ser substituído

Estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como
7

A “rede mundial de computadores” a que o autor se refere
nas linhas 16 e 17 do texto corresponde à Internet.

3

As formas pronominais “os quais” (R.9) e “a qual” (R.16)
referem-se, respectivamente, a “portadores físicos” (R.8) e
“situação” (R.15).

4

5

A supressão do acento indicativo de crase em “à própria noção
de ‘viagem’” (R.18) manteria os sentidos e a correção
gramatical do texto.

seria um galo em fuga. Que é que havia nas suas vísceras
que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que
não se poderia contar com ela para nada. Nem ela própria

10

contava consigo, como o galo crê na sua crista. Sua única
vantagem é que havia tantas galinhas que morrendo
uma surgiria no mesmo instante outra tão igual como se fora

13

a mesma.
Clarice Lispector. Uma galinha. In: Laços de
família: contos. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.

Considerando as ideias, os sentidos e os aspectos linguísticos
do texto precedente, julgue os itens que se seguem.
6

No trecho “pairava ofegante num beiral de telhado” (R. 2 e 3),
o verbo pairar está empregado com o mesmo sentido
de ameaçar.

7

As palavras que formam a frase “Estúpida, tímida e livre” (R.6)
qualificam o ser que é o tema do texto: a galinha.

8

No trecho “É verdade que não se poderia contar com ela para
nada” (R. 8 e 9), o uso da próclise justifica-se pela presença da

pela locução Foram desenvolvidos, sem prejuízo do sentido
e da correção gramatical do texto.
2

outros com dificuldade tinha tempo de se refazer por um
momento. E então parecia tão livre.

Zygmunt Bauman. Globalização: as consequências humanas.
Trad. Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 1999 (com adaptações).

Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto
precedente, julgue os itens a seguir.

Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria,

palavra negativa “não”.
9

O trecho “enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade”
(R. 3 e 4) mostra que havia uma perseguição à galinha pelos
telhados da casa.

10

No trecho “Nem ela própria contava consigo, como o galo crê
na sua crista” (R. 9 e 10), existe uma relação de oposição entre
as orações que compõem o período.

11

O trecho “Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que
morrendo uma surgiria no mesmo instante outra tão igual como

A substituição do conectivo “Afinal” (R.16) por Contudo

se fora a mesma” (R. 10 a 13) nos remete à ideia de que a

manteria os sentidos originais do texto.

personagem já estava certa de sua morte e substituição.
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Julgue os próximos itens, com base no Manual de Redação
da Presidência da República (MRPR).
12

13

1

4

7

10

13

16

19

22

O MRPR prevê somente dois fechos diferentes para as
modalidades de comunicação oficial entre autoridades da
administração pública: Respeitosamente, caso o destinatário seja
autoridade de hierarquia superior à do remetente;
e Atenciosamente, caso o destinatário seja autoridade de mesma
hierarquia ou de hierarquia inferior à do remetente. Ficam
excluídas dessa norma as comunicações dirigidas a autoridades
estrangeiras, que atendem a rito e tradição próprios.
Os assuntos objetos dos expedientes oficiais devem ser
tratados de forma estritamente impessoal, uma vez que
a redação oficial é elaborada sempre em nome do serviço
público e sempre em atendimento ao interesse geral
dos cidadãos.
Em qualquer tempo ou lugar, a vida social é sempre
marcada por rituais. Essa afirmação pode ser inesperada
para muitos, porque tendemos a negar tanto a existência
quanto a importância dos rituais na nossa vida cotidiana.
Em geral, consideramos que rituais seriam eventos de
sociedades históricas, da vida na corte europeia, por exemplo,
ou, em outro extremo, de sociedades indígenas. Entre nós,
a inclinação inicial é diminuir sua relevância. Muitas vezes
comentamos “Ah, foi apenas um ritual”, querendo enfatizar
exatamente que o evento em questão não teve maior
significado e conteúdo. Por exemplo, um discurso pode receber
esse comentário se for considerado superficial em relação
à expectativa de um importante comunicado. Ritual, nesse
caso, é a dimensão menos importante de um evento, sinal
de uma forma vazia, algo pouco sério — e, portanto,
“apenas um ritual”. Agimos como se desconhecêssemos que
forma e conteúdo estão sempre combinados e associamos
o ritual apenas à forma, isto é, à convencionalidade, à rigidez,
ao tradicionalismo. Tudo se passa como se nós, modernos,
guiados pela livre vontade, estivéssemos liberados desse
fenômeno do passado. Em suma, usamos o termo ritual no
dia a dia com uma conotação de fenômeno formal e arcaico.

22

Com base no Manual de Redação da Presidência da República,
julgue os próximos itens.
23

24

25

14
15

16

17
18

19
20

21

O texto apresentado é predominantemente descritivo, já que
exemplifica uma das acepções do termo ritual.
A substituição do trecho “se for considerado” (R.12) por
quando considerado preservaria a coerência e a correção
gramatical do texto.
A acepção de ritual empregada nos dois primeiros períodos
do texto afasta-se, segundo a autora, do sentido corrente dessa
palavra, explorado no restante do texto.
A substituição da conjunção “porque” (R.3) pela locução
de modo que preservaria os sentidos originais do texto.
No trecho “em relação à expectativa de um importante
comunicado” (R. 12 e 13), a retirada do sinal indicativo de
crase no vocábulo “à” prejudicaria a correção gramatical do
texto.
A expressão “sua relevância” (R.8) refere-se a “rituais” (R.5).
Depreende-se do trecho “Tudo se passa como se nós,
modernos, guiados pela livre vontade, estivéssemos liberados
desse fenômeno do passado” (R. 19 a 21) que a autora, ao se
declarar moderna, repudia o que pertence ao passado.
O texto defende que, em uma manifestação social, o ritual
é a dimensão que mais contribui para a transmissão dos valores
e conteúdos implicados nessa manifestação.

A formalidade e a precisão da redação oficial dependem
do uso correto da norma padrão da língua portuguesa,
ainda que isso implique falta de clareza.
O texto de um documento oficial deve seguir a estrutura
padronizada de introdução, desenvolvimento e conclusão,
exceto em casos de encaminhamento de documentos.
Entre os documentos oficiais, o email é o que apresenta maior
flexibilidade formal, uma vez que, nesse tipo de comunicação,
se admite o uso de abreviações como vc e pq.

Com base na Constituição do Estado do Ceará, julgue os itens a
seguir.
26

27

28
29

Para concorrer ao cargo de procurador-geral de justiça, é
necessário ter mais de trinta e cinco anos de idade e ser
procurador de justiça.
Aumento de remuneração dos servidores do Ministério Público
do Estado do Ceará depende de autorização por lei de
iniciativa exclusiva do governador do estado.
Membro do Ministério Público obtém vitaliciedade após
dois anos de exercício no cargo.
É vedado aos membros do Ministério Público exercer a
advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastaram, antes de
decorridos três anos do afastamento do cargo por
aposentadoria ou exoneração.

Considerando as disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado do Ceará, julgue os itens subsequentes.
30

31

Mariza Peirano. Rituais ontem e hoje. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Editor, 2003, p. 7-8 (com adaptações).

Com relação às ideias, aos sentidos e aos aspectos linguísticos
do texto anterior, julgue os itens a seguir.

A expressão “do passado” (R.21) foi empregada no texto
com o mesmo sentido de obsoleto.

32

Ao funcionário público que cumprir cinco anos de serviços
ininterruptos será concedida licença especial de três meses,
com vencimentos integrais.
A repreensão é uma forma de punição administrativa aplicada
em caráter primário ao servidor que cometer falta leve, não
sendo cominável com qualquer outro tipo de sanção.
O afastamento de servidor, por até dois dias, devido ao
falecimento de seu cunhado será considerado como efetivo
exercício para fins de tempo de serviço.

De acordo com a legislação pertinente ao Ministério Público do
Estado do Ceará, julgue os itens que se seguem.
33

34

35

36

37

38

No caso de falecimento de servidor do Ministério Público em
atividade ou aposentado, será concedido à sua família
auxílio-funeral correspondente ao valor de um mês dos
vencimentos percebidos pelo servidor na data do óbito.
Os convênios realizados pelo Ministério Público para
implementação de programa de governo são condicionados a
apreciação prévia do Poder Executivo.
O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
(PROCON) é um órgão da administração do Ministério
Público.
O Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça é
composto pelo procurador-geral de justiça, pelo corregedor de
justiça e pelos dez procuradores de justiça mais antigos na
classe.
Compete à Corregedoria-Geral deliberar sobre realização de
sindicância ou processo administrativo-disciplinar contra
membro do Ministério Público.
No estado do Ceará, apenas a comarca de Fortaleza dispõe de
promotoria de entrância final.
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Demissão, aposentadoria compulsória e censura são punições
disciplinares aplicáveis a membro do Ministério Público.

40

É obrigatória a permanência do servidor na comarca de origem
durante o período de estágio probatório.

Considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992 (Lei de
Improbidade Administrativa), julgue os itens a seguir.
41

A transitoriedade do exercício da função pública impossibilita
a aplicação das regras relacionadas a

improbidade

administrativa.
42

Lealdade à instituição é um valor que a Lei de Improbidade
Administrativa busca resguardar.

43

A ocorrência de prejuízo ao erário é condição indispensável
para a configuração de qualquer ato de improbidade
administrativa.

44

O sucessor daquele que enriquecer ilicitamente estará sujeito
às cominações da Lei de Improbidade Administrativa até o
limite do valor da herança.

45

As disposições da Lei n.º 8.429/1992 são aplicáveis àquele que
induzir um agente a praticar ato ímprobo.

A respeito de moral, ética e valores, julgue os itens que se seguem.
46

Os valores éticos são imutáveis em relação ao tempo.

47

Os valores éticos possuem origem na natureza e são
independentes da cultura social.

48

A pessoa moral e os valores são elementos constitutivos do
campo ético.

49

O imperativo categórico, para ser considerado ético, deve
limitar-se a determinado grupo social e, portanto, não possuir
caráter universal.

50

A tradição é um dos elementos que formam a moral de uma
sociedade.

Espaço livre
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
No que diz respeito à administração pública direta, à administração
pública indireta e aos agentes públicos, julgue os itens que se
seguem.
51

Cargos, empregos e funções públicas devem ser exercidos por
brasileiros que preencham as condições estabelecidas em lei,
contudo, na forma da lei, há possibilidade de acesso para os
estrangeiros.

52

Ministros e secretários estaduais e municipais são agentes
políticos cujos vínculos funcionais não têm natureza
permanente, mas que, com base no seu poder político, traçam
e implementam políticas públicas constitucionais e políticas
públicas de governo.

53

A administração pública indireta é composta por órgãos e
agentes públicos que, no âmbito federal, constituem serviços
integrados na estrutura administrativa da presidência da
República e dos ministérios.

Cada um dos itens a seguir apresenta uma situação hipotética
seguida de uma assertiva a ser julgada, acerca dos poderes
administrativos.
54

55

Um tenente da Marinha do Brasil determinou que um grupo de
soldados realizasse a limpeza de um navio, sob pena de sanção
se descumprida a ordem. Nesse caso, o poder a ser exercido
pelo tenente, em caso de descumprimento de sua ordem, é
disciplinar e deriva do poder hierárquico.
O corpo de bombeiros de determinada cidade, em busca da
garantia de máximo benefício da coletividade, interditou uma
escola privada, por falta de condições adequadas para a
evacuação em caso de incêndio. Nesse caso, a atuação do
corpo de bombeiros decorre imediatamente do poder
disciplinar, ainda que o proprietário da escola tenha direito ao
prédio e a exercer o seu trabalho.

À luz das disposições da Lei n.º 8.666/1993, que institui normas
para licitações e contratos da administração pública, julgue o
próximo item.
56

Caracteriza hipótese de dispensa de licitação a necessidade de
contratação de serviços técnicos, de natureza singular, com
profissionais ou empresas de notória especialização, para
restauração de obra de arte, com valor histórico, de
determinado museu municipal.

Acerca de direitos e garantias fundamentais, julgue os itens a seguir.
59

Se, com o intuito de eximir-se de obrigação legal a todos
imposta, uma pessoa se recusar a cumprir prestação alternativa,
invocando convicção filosófica e política ou crença religiosa,
os direitos associados a tais convicções poderão ser
restringidos.

60

Brasileiro naturalizado pode ocupar o cargo de presidente
da Câmara dos Deputados.

61

A honra e a imagem das pessoas são invioláveis, sendo
assegurado o direito de reparação por dano material ou moral
em caso de violação.

62

Os analfabetos não podem registrar-se como eleitores.

Acerca do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça,
julgue os itens que se seguem.
63

O Ministério Público, observando sua autonomia funcional
e administrativa, pode propor ao Poder Legislativo a extinção
e a criação de cargos e serviços auxiliares para o próprio
Ministério Público.

64

A Advocacia-Geral da União é responsável por promover
inquérito civil e ação civil pública para proteção do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.

65

Compete ao STF processar e julgar o presidente da República
por infrações penais comuns.

66

O STF é o órgão responsável pelo controle da atuação
administrativa e financeira de todo o Poder Judiciário, bem
como do cumprimento funcional dos deveres dos juízes.

Julgue os itens subsequentes, no que se refere à evolução da
administração pública no Brasil, ao modelo de gestão e excelência
nos serviços públicos, bem como às convergências e divergências
entre gestão pública e privada.
67

A reforma gerencial ocorrida na administração pública a partir
de 1995 possibilitou a seleção de servidores com alta qualidade
profissional, favorecendo a busca pela eficiência do Estado.

68

As mudanças de gestão na alta administração de empresas
públicas e privadas são frequentes e caracterizam uma
descontinuidade que dificulta a execução do planejamento e
das ações de longo prazo.

69

A excelência dos serviços públicos pode ser mensurada e
aprimorada a partir da avaliação dos resultados obtidos nas
ações dos órgãos administrados pelo governo.

70

O domínio analítico e restrito aos processos de trabalho sob a
gestão de um único servidor público é um dos fundamentos da
gestão pública contemporânea.

Acerca da responsabilidade civil do Estado e de improbidade
administrativa, julgue os itens seguintes.
57

A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público
pelos atos causados por seus agentes é objetiva, enquanto a
responsabilidade civil dos agentes públicos é subjetiva.

58

Nas ações de improbidade administrativa, a única função do
Ministério Público é atuar obrigatoriamente como fiscal da
ordem jurídica.
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A respeito de aspectos da gestão de pessoas, julgue os itens
seguintes.
71

Para favorecer o alcance de resultados em um sistema
organizacional, é necessário que o conjunto de recursos
organizacionais, o capital humano e o capital social sejam
capazes de satisfazer as demandas habituais e as expectativas
das pessoas.

72

A gestão de competências é um processo unilateral, uma vez
que os empregados colocam seus conhecimentos, suas
habilidades e suas atitudes a serviço da organização, mas não
recebem outra contrapartida além de recompensas financeiras.

73

O gerenciamento consiste em monitorar, supervisionar e
controlar pessoas e suas atividades, ao passo que a liderança
transmite a visão empresarial e promove inspiração aos
empregados, fazendo as organizações funcionarem de maneira
mais fluida para alcance da estratégia organizacional.

74

A educação corporativa tem foco no conhecimento acadêmico
e visa incorporar ao ambiente organizacional metodologias e
conhecimentos advindos da educação formal praticada nas
escolas tradicionais.

CEBRASPE – MPCE – Aplicação: 2020

À luz da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, julgue
os itens a seguir.
83

84

85

Acerca de obrigação alimentar e de tomada de decisão apoiada,
julgue os itens subsequentes.
86

87

88

A respeito da gestão organizacional, julgue os itens subsecutivos.
75

76

77

78

É necessário que as empresas, inclusive as nacionais, realizem
planejamento adaptativo para enfrentar as mudanças no
contexto econômico mundial e adequar-se às contingências
mercadológicas.
O planejamento de metas estratégicas para alcance dos
resultados pretendidos deve ser concentrado no nível
estratégico da organização, cabendo aos níveis tático e
operacional o cumprimento dos objetivos estabelecidos pela
alta administração.
Por meio da análise SWOT, é possível analisar o ambiente
externo à organização mediante a identificação de
oportunidades e ameaças.
Pela metodologia BSC (balanced scorecard), um objetivo
estratégico que vise à expansão de receitas e ao aumento de
valor para os clientes deve ser devidamente classificado na
perspectiva interna do mapa estratégico.

Acerca de gestão de projetos e solução de problemas, julgue os
próximos itens.
79

Na execução de um projeto com programação de recursos
limitados, caso várias atividades precisem de um mesmo
recurso simultaneamente, deverão ser priorizadas as atividades
que tenham um mínimo de folga.

80

As atividades referentes ao encerramento de um projeto devem
ser identificadas e realizadas apenas após a conclusão do
projeto, com a finalidade de permitir reflexões pós-projeto.

81

As organizações possuem contextos econômicos, financeiros
e culturais diferenciados; por isso, é recomendável que
organizações distintas tomem decisões diferenciadas para um
mesmo fato econômico, de acordo com seu próprio objetivo.

82

A tomada de decisão faz parte do papel da liderança, por isso
um líder deve trabalhar na busca da certeza e do consenso, para
minimizar a tensão que é inerente ao processo decisório.

Ao decretar a invalidação de um ato, a autoridade
administrativa deve indicar, de forma expressa, as
consequências jurídicas e administrativas dessa decisão.
O agente público responderá pessoalmente por suas decisões
desde que configurado o nexo de causalidade entre sua conduta
e o resultado danoso provocado.
Orientações normativas, súmulas e enunciados editados pelas
autoridades públicas têm caráter vinculante em relação ao
órgão a que se destinam, até ulterior revisão.

O ex-cônjuge devedor de alimentos ficará isento da obrigação
alimentar constante da sentença de divórcio se contrair novo
casamento.
Os alimentos devem ser fixados na proporção da necessidade
de quem os pleiteia e dos recursos da pessoa obrigada, sendo
o direito à prestação recíproco entre pais e filhos e extensivo
a todos os ascendentes.
A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa
com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas para
prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil.

Considerando o disposto no Código de Defesa do Consumidor
(CDC), julgue os próximos itens.
89

90

91

92

Em caso de danos causados ao consumidor por defeitos na
prestação de serviços, prevalece a responsabilidade objetiva do
prestador dos serviços.
O prazo para o consumidor reclamar de vícios de fácil
constatação ou aparentes em bens duráveis por ele adquiridos
é de trinta dias.
É vedado o envio ou a entrega de qualquer produto ao
consumidor sem sua prévia solicitação, por constituir prática
abusiva.
Configura venda casada, vedada pelo CDC, condicionar o
fornecimento de um produto ou de um serviço ao fornecimento
de outro produto ou serviço.

De acordo com as regras estabelecidas pelo Código de Processo
Civil acerca das partes e seus procuradores, do juiz, dos auxiliares
da justiça e do Ministério Público, julgue os itens a seguir.
93

94

95

96

A procuração geral para o foro, concedida pela parte a seu
advogado, habilita o procurador a receber citação em nome
do réu que assiste e, se for o caso, a oferecer contestação.
Os poderes do juiz no processo civil incluem o de inquirir
as partes sobre os fatos relacionados à causa, em qualquer
momento do processo, determinando, de ofício,
o comparecimento do autor ou do réu em juízo.
Ao constatar ser amigo íntimo do autor de processo judicial
em que foi nomeado para atuar, o perito deve declinar de sua
atribuição, porque, nesse caso, ocorre hipótese de impedimento
previsto na legislação processual.
Situação hipotética: Em razão de inadimplemento contratual,
determinado município do estado do Ceará ajuizou, na justiça
comum, ação de cobrança em desfavor de particular.
Assertiva: Nesse caso, é obrigatória a intimação do Ministério
Público, porque basta a participação da fazenda pública
para configurar interesse público que justifica a intervenção
do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.
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Julgue os próximos itens, de acordo com o estabelecido no Código
de Processo Civil acerca de extinção de processo, coisa julgada,
liquidação e cumprimento de sentença.
97

98

99

A extinção do processo por desistência da ação pelo autor
depende da concordância do réu, caso tenha sido apresentada
contestação; em qualquer hipótese, somente pode ser
apresentado o pedido de desistência antes do saneamento
do processo.
Se a determinação do valor exato da condenação decorrente
de sentença judicial depender apenas de cálculos aritméticos,
será dispensada a fase de liquidação de sentença, cabendo
ao credor propor diretamente o cumprimento da sentença
instruído de demonstrativo discriminado e atualizado
do crédito.
Decorrido o prazo para cumprimento voluntário de decisão
judicial transitada em julgado, o exequente poderá levar
a protesto a decisão judicial inadimplida pelo executado.

Após ter recebido notícia de fato que indicava grave
lesão ao meio ambiente, em razão de construção civil irregular,
e ter constatado a existência do referido ato ilícito, o Ministério
Público do Estado do Ceará ajuizou ação civil pública em
desfavor da empresa responsável pela construção, com o objetivo
de tutelar direito difuso. Posteriormente, no juízo competente,
o magistrado indeferiu a petição inicial da ação civil pública,
sob o fundamento de ausência de juntada de cópia da notícia
de fato, documento que havia dado início à atuação do Ministério
Público e possuía dados relevantes sobre o caso.
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Ana, servidora do MP/CE, aproveitou-se do acesso que sua
função pública lhe permitia para se apropriar de valores do órgão.
Durante o inquérito policial, preocupada com eventual condenação,
Ana ofereceu vantagem pecuniária a uma amiga que não exerce
função pública, para prestar depoimento falso em seu favor, a qual
assim o fez.
Nessa situação hipotética,
107

Ana deve ser responsabilizada pelo crime de apropriação
indébita, com aumento de pena correspondente ao dano ao
patrimônio público.

108

a amiga de Ana deverá responder pelo crime de falso
testemunho, deixando o fato de ser punível se, antes da
sentença, ela declarar a verdade.

109

a conduta de Ana ao oferecer dinheiro para que a amiga
mentisse não caracteriza crime de corrupção ativa.

110

Ana estará sujeita a pena privativa de liberdade, que poderá ser
cumprida tanto em regime fechado quanto em regime aberto.

Tales foi preso em flagrante em um parque de Fortaleza
pela prática do crime de estupro, tendo sido reconhecido pela
vítima, Marta, com a qual não possuía relação anterior. Há indícios
de que Tales tenha praticado outros crimes sexuais, tendo sido
também reconhecido por outras vítimas.
A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
111

O juiz poderá aplicar medidas cautelares a Tales, como a
monitoração eletrônica, ou, se entender que estas não sejam
adequadas ou suficientes, converter a prisão em flagrante em
prisão preventiva.

112

O crime de estupro não admite retratação nem perdão pela
vítima, cabendo ao Ministério Público oferecer a denúncia no
prazo de cinco dias, estando Tales preso.

113

A investigação policial não pode ser instaurada de ofício pelo
delegado, sendo necessário que Marta represente formalmente
contra Tales.

114

Marta não poderá habilitar-se na ação penal como assistente de
acusação, por ser a vítima do crime.

115

A competência para julgar Tales será de um dos juizados de
violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de
Fortaleza.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.
100

De acordo com a Resolução n.º 36/2016 do Órgão Especial
do Colégio de Procuradores de Justiça, a notícia de fato
deveria instruir a ação civil pública proposta nessa situação.

101

Conforme norma prevista no Código de Processo Civil,
antes de emitir pronunciamento pelo indeferimento da
petição inicial, o juiz deveria indicar com precisão o que,
no seu entendimento, deveria ser corrigido ou completado,
concedendo à parte a oportunidade de se manifestar e de sanar
o vício.

102

Caso discorde do pronunciamento do magistrado que indeferiu
a petição inicial, o Ministério Público do Estado do Ceará
deverá interpor recurso de agravo de instrumento contra
a decisão proferida.

Mário, após ingerir bebida alcoólica em uma festa, agrediu
um casal de namorados, o que resultou na morte do rapaz, devido
à gravidade das lesões. A moça sofreu lesões leves.
A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
103

Porque estava embriagado, Mário deve ser considerado
inimputável.

104

Se, após a apuração dos fatos, a morte do rapaz caracterizar
homicídio simples doloso, a conduta de Mário não será
classificada como crime hediondo.

105

106

Mário praticou lesão corporal leve contra a moça, sendo, nesse
caso, admitida a renúncia à representação apenas perante o
juiz, conforme prevê a Lei Maria da Penha.
O crime praticado por Mário contra a moça admite a extinção
da punibilidade pela prescrição e pela renúncia ao direito de
queixa.

Nero responde a ação penal por crime contra patrimônio
particular na comarca de Caucaia. Como ele não foi encontrado
para ser citado pessoalmente, o juiz nomeou um defensor dativo e
deu seguimento ao processo. Por fim, Nero foi condenado, apesar
de a defesa ter alegado nulidade da citação.
Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens seguintes.
116

Como não foi encontrado para ser citado pessoalmente, Nero
deveria ter sido citado por hora certa.

117

Da sentença que condenou Nero cabe recurso em sentido
estrito, no prazo de cinco dias.

118

Caso o processo de Nero seja manifestamente nulo, será
cabível impetrar habeas corpus no Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará.

119

Nero poderá ser obrigado a pagar os honorários do defensor
nomeado pelo juiz.

120

Na sentença condenatória de Nero, o juiz deve fixar valor
mínimo para reparação dos danos, considerando os prejuízos
causados à vítima.
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PROVA DISCURSIVA
•
•
•
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva
o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado
fragmento de texto escrito em local indevido.
Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
Na Folha de Texto Definitivo, a presença de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo
acarretará a anulação da sua prova discursiva.
Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 30,00 pontos, dos quais até 1,50 ponto será atribuído ao quesito apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).
Lei n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010

Art. 6.º São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
(...)
VI – a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da
sociedade;
VII – a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
VIII – o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social,
gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;
IX – o respeito às diversidades locais e regionais;
(...).

Internet:

<mma.gov.br>

(com

adaptações).

média da composição gravimétrica dos resíduos sólidos gerados no Brasil

resíduos

participação

quantidade

(%)

(t por dia)

31,9

58.527,40

metais

2,9

5.293,50

aço

2,3

4.213,70

alumínio

0,6

1.079,90

papel, papelão e tetrapak

13,1

23.997,40

plástico total

13,5

24.847,90

plástico filme

8,9

16.399,60

plástico rígido

4,6

8.448,30

vidro

2,4

4.388,60

material orgânico

51,4

94.335,10

outros

16,7

30.618,90

total

100

183.481,50

material reciclável

Internet: <www.politize.com.br> (com adaptações).
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À proporção em que aumenta o número de habitantes nas cidades, cresce a geração de lixo.
Observa-se que as cidades, cada vez mais, apresentam dificuldades para implantar, ordenar e gerenciar de
modo sustentável os resíduos por elas gerados. Nesse contexto, em 12/8/2010, foi instituída a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), pela Lei n.º 12.305/2010, que definiu princípios, objetivos,
instrumentos e diretrizes relativos à gestão e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos,
em âmbito nacional.
Entre os conceitos introduzidos está o de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos: “conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e
de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como
para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos
produtos, nos termos desta Lei”. Isso quer dizer que a lei exige que as empresas assumam o retorno de seus
produtos descartados e cuidem da adequada destinação ao final de seu ciclo de vida útil.
Internet: <oeco.org.br> (com adaptações).

Cerca de 80% do impacto de um produto na natureza está relacionado ao seu design e a toda a
cadeia logística. Assim, torna-se necessário rever os tipos de materiais produzidos e repensar suas formas
de produção, para que seu destino final seja o começo de um novo ciclo, e não os aterros sanitários e os
oceanos. O principal objetivo da economia circular é acabar com os resíduos, ou seja, não gerar desperdício.
Internet: <positiva.eco.br> (com adaptações).

Considerando que os fragmentos de texto precedentes têm caráter motivador, redija um texto dissertativo sobre o seguinte tema.
O DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL NO SÉCULO XXI
Ao elaborar seu texto, responda aos seguintes questionamentos.
1

Por que o modelo de descarte de resíduos sólidos predominante até o início do século XXI deve ser substituído? [valor: 9,50 pontos]

2

Em que consistem a economia circular e a responsabilidade compartilhada e de que forma esses novos conceitos podem impactar a
economia do país? [valor: 19,00 pontos]
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RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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