
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 

EDITAL NÚMERO 001/2019 
 

CADERNO DE PROVAS 
ASSISTENTE JURÍDICO 

 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 
 

1. A  duração máxima da prova será de  
3h00 (três horas). 

2. Os candidatos poderão entregar o 
Caderno de Provas somente 1h30 (uma 
hora e trinta minutos) após o início da 
mesma. 

3. O Caderno de Provas poderá ser levado 
pelo candidato somente após 2h00 
(duas horas) contadas a partir do efetivo 
início das mesmas.  

4. Ao término da prova, o Cartão de 
Respostas (gabarito)  
OBRIGATORIAMENTE deve ser 
devolvido para o fiscal responsável pela 
sala independente do horário.  

5. Este Caderno de Provas contém 40 
(quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS com 
5 (cinco) alternativas de respostas cada, e 
01 (uma) QUESTÃO DISCURSIVA. Leia 
atentamente cada questão e assinale no 
Cartão de Respostas (gabarito) a 
alternativa correta. 

6. O Cartão de Respostas (gabarito)  
deverá ser preenchido do campo 01 (um) 
ao 40 (quarenta). A questão discursiva 
deverá ser transcrita no Cartão de 
Respostas (gabarito). 

7. Verifique se os seus dados estão corretos 
no Cartão de Respostas (gabarito) e na 
Lista de Presença e assinar ambos. Os 
dados incorretos deverão ser corrigidos 

somente na Lista de Presença.   
8. Para marcar as RESPOSTAS no Cartão  

de Respostas (gabarito), utilize caneta 
esferográfica preferencialmente de tinta 
PRETA fabricada OBRIGATORIAMENTE 
em material transparente. 

9. Transcrições a lápis no Cartão de 
Respostas (gabarito), não serão 
validadas. 

 
 

 

10.  O tempo máximo da prova inclui a 
transcrição das Respostas da Prova 
Objetiva e da Prova Discursiva. 

11. No Cartão de Respostas (gabarito), 
faça as marcas de acordo com o 
exemplo abaixo: 

 

 
 

FORMA CORRETA     
 


                                              
 
         

 
FORMA ERRADA 

 





 
 

 
 

    Marcas mal feitas não são lidas pelo sistema 
de correção automático, invalidando a questão. 

 
12. A marcação no Cartão de Respostas 

(gabarito) é definitiva, não admitindo 
rasuras. Marque apenas uma 
resposta para cada questão. Duas ou 
mais marcações anularão a sua 
resposta. Não risque, não amasse, 
não dobre e não suje o Cartão de 
Respostas (gabarito). 

13. Para a transcrição da QUESTÃO 
DISCURSIVA, utilize apenas o 
espaço direcionado a esta 
funcionalidade, não assinale, não 
desenhe e não faça marcações fora 
do local indicados no Cartão de 
Respostas (gabarito). 

  

O GABARITO OFICIAL DA PROVA OBJETIVA E DO ESPELHO DA QUESTÃO DISCURSIVA ESTARÃO 

DISPONÍVEIS EM ATÉ 72H NO SITE: WWW.DEDALUSCONCURSOS.COM.BR (ÁREA DO CANDIDATO) 
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LÍNGUA PORTUGUESA                            10 (questões) 

 
As questões de 01 a 09 dizem respeito ao Texto. Leia-o 
atentamente antes de respondê-las. 
 

 
 
01. O uso pelo autor da expressão “algo” na frase abaixo 
tem como objetivo principal: 
“Apenas seus olhos denunciaram algo próximo da 
súplica.”  (linhas 14 e 15) 
 
a) Demonstrar a acepção de indubitabilidade. 
b) Exprimir ideia de dúvida à ação. 
c) Manter em aberto a interpretação da frase. 
d) Dar sentido vago e indeterminado ao objeto da 

oração. 
e) Adiantar o assunto abordado no texto. 
 
02. Considere as passagens: 
 

- “Deixando um sol implacável do lado de fora, entramos 
em ambientes escuros (...)” (linhas 3 e 4) 
- “Sentindo a culpa em minhas costas, impotente que era 
para todo aquele estado de coisas (...)” (linhas 15 a 17) 
 
No contexto em que ocorrem, os trechos em destaque 
significam, correta e respectivamente: 
 
a) Dispensando-se qualquer tipo de claridade; estado 

animalizado. 
b) Estando indiferente à forte luz do dia; conjunto de 

coisas inexplicáveis. 
c) Retirando-se da presença do sol inexorável; toda a 

situação presenciada. 
d) Protegendo-se do sol estridente; toda animalidade 

gerada. 
e) Alimentando a escuridão; montante de coisas 

disjuntas. 
 
03. No primeiro parágrafo do texto, no trecho “Apenas 
seus olhos denunciaram algo próximo da súplica.” (linhas 
14 e 15), o pronome sublinhado é um elemento de 
coesão que referencia o seguinte termo: 
 
a) 6.000 pessoas presas. 
b) Cachorros de estimação. 
c) Narrador e acompanhante. 
d) Prisioneiros avistados. 
e) Olhos dos prisioneiros. 
 
04. Assinale a alternativa em que a reescrita de 
passagem do texto está correta quanto à norma-padrão 
e mantém o sentido original: 
 
a) Existia cerca de 6.000 pessoas presas no local, que 

se espalhava em várias galerias e galpões. 
b) Elas trajavam algo que não era assemelhado a 

roupas: eram uns trapos sujos. 
c) Quando eu aproximei-me, os prisioneiros olham-me 

sem que se esboce emoção. 
d) Há pouco, seguindo a visita, fomos passados para 

outro prédio do complexo. 
e) Logo pisamos no chão cimentado do pátio, 

conquanto um som ensurdecedor tomou conta do 
ambiente. 

 
05. De acordo com as regras de pontuação, a vírgula 
presente imediatamente após o termo “loucura” no 
trecho abaixo é de uso: 
“Atordoado e consciente de toda aquela loucura, obedeci 
imediatamente à ordem.” (linhas 32 a 34) 
 
a) Obrigatório, para indicar uma elipse. 
b) Facultativo, para isolar um adjunto adverbial 

deslocado. 
c) Obrigatório, para isolar uma oração coordenada. 
d) Obrigatório, para isolar um aposto. 
e) Facultativo, para isolar uma oração subordinada. 
 
06. As orações reduzidas não se iniciam por relativo nem 
por conjunção, contudo são repletas de significado em 
relação à principal. No período abaixo, “espalhadas em 
várias galerias e galpões” é uma oração reduzida, que 
possui em relação à oração principal valor: 
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“Havia cerca de 6.000 pessoas presas no local, 
espalhadas em várias galerias e galpões.” (linhas 1 e 2) 
 
a) Explicativo 
b) Causal 
c) Consecutivo 
d) Temporal 
e) Substantivo 
 
07. A crase utilizada no trecho “Atordoado e consciente 
de toda aquela loucura, obedeci imediatamente à 
ordem.” (linhas 32 a 34) é justificada pela mesma regra 
gramatical que a crase presente em: 
 
a) Saímos às pressas do local da reunião. 
b) O rapaz deu àquele menino um belo brinquedo. 
c) À medida que estudo, desenvolvo-me. 
d) A moça era intolerante à situação. 
e) Teremos um encontro à noite. 
 
08. Há presença de oração na voz passiva no seguinte 
trecho abaixo: 
 
a) “Havia cerca de 6.000 pessoas presas no local (...)” 

(linha 1) 
b) “...eram uns trapos sujos (...)” (linha 8) 
c) “Estavam sentadas no chão ou de cócoras (...)” 

(linhas 8 e 9) 
d) “Quando eu me aproximei (...)” (linha 12) 
e) “...circundado por galerias de celas (...)” (linhas 21 e 

22) 
 
09. “No meio daquele barulho o diretor que nos 
acompanhava falou alto nos meus ouvidos (...)” (linhas 
28 e 29). Assinale a alternativa em que o termo retirado 
do texto exerce a mesma função sintática que a partícula 
“que” sublinhada no trecho acima: 
 
a) “cerca de 6.000 pessoas presas” (linha 1) 
b) “em ambientes escuros” (linha 4) 
c) “pessoas próximas ao estado de natureza” (linhas 5 

e 6) 
d) “seus olhos” (linha 14) 
e) A partícula “que” em destaque não exerce função 

sintática. 
 

Utilize a imagem abaixo para responder a próxima 
questão: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Retirada de www.otempo.com.br/charges, em 22/09/2019) 

10. Pode-se afirmar corretamente que a charge acima é 
uma crítica ao (à): 
 
a) Obscuridade das notícias transmitidas. 
b) Ilusão causada por notícias falsas. 
c) Influência digital nos meios de comunicação. 
d) Distorção de notícias falsas. 
e) Trajeto duvidoso até a verdade. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS                     05 (questões) 

 
11. Uma onda de protestos tomou conta do Equador em 
outubro de 2019, resultando num acordo alcançado entre 
o Executivo e as comunidades indígenas que lideraram 
as manifestações. A principal reivindicação do 
movimento foi: 
 
a) O pacote de ajustes econômicos do chamado 

decreto 883, que incluía um questionado aumento do 
preço dos combustíveis. 

b) A não intervenção militar no país que derrubou 
recentemente o presidente indígena, Rafael Correa 
eleito pelo voto popular. 

c) A prisão arbitrária realizada pelo exército 
equatoriano do ex-presidente, Rafael Correa, que 
liderava movimentos populares no Equador. 

d) A tentativa de golpe de estado articulada entre o 
atual presidente do Equador, Lenin Moreno, e o 
governo da Venezuela. 

e) A realização de novas eleições parlamentares. 
 
12. Leia com atenção: 
 
Fixar, mediante resolução, os valores das anuidades e 
emolumentos devidos pelos representantes comerciais, 
pessoas físicas e jurídicas, aos Conselhos Regionais dos 
Representantes Comerciais nos quais estejam 
registrados, observadas as peculiaridades regionais e 
demais situações inerentes à capacidade contributiva da 
categoria profissional nos respectivos Estados e 
necessidades de cada entidade, e respeitados os limites 
máximos, dispostos em Lei. 
 
O trecho acima, segundo a Lei nº 4.886/65 dispõe: 
 
a) Uma competência Genérica do Conselho Federal 

dos Representantes Comerciais. 
b) Uma competência Privativa do Conselho Regional 

dos Representantes Comerciais. 
c) Uma competência Privativa do Conselho Federal dos 

Representantes Comerciais. 
d) Uma competência Genérica do Conselho Regional 

dos Representantes Comerciais. 
e) Um marco de Regulação dos Conselhos regionais 

dos Representantes Comerciais. 
 
13. Analise sobre o estado do Rio de Janeiro: 
 
 I- É o menor estado da região Sudeste e possui 
a terceira maior população do país; 
 II- Tem como Bioma a Mata Atlântica; 
 III- No estado, o município de São Gonçalo 
possui a segunda maior população, ficando atrás 
somente da capital. 
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Dos itens acima: 
 
a) Todos os itens estão corretos. 
b) Todos os itens estão incorretos. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
e) Apenas os itens I e II estão corretos. 
 
14. Christina Koch e Jessica Meir fizeram história ao 
realizar a primeira caminhada espacial exclusivamente 
feminina. As astronautas da NASA deram início à missão 
e saíram da câmara Quest da Estação Espacial 
Internacional (ISS) com a tarefa de substituir um 
controlador de energia defeituoso. A primeira missão 
feminina deveria ter ocorrido em Março, mas teve que 
ser cancelada, devido: 
 
a) A falta de capacitação das astronautas. 
b) A falta de recursos financeiros. 
c) A ocorrência do aumento do fluxo de radiação solar. 
d) Às críticas dos diretores em relação à participação 

feminina em missões. 
e) A falta de trajes do tamanho adequado. 
 
15. Com base na Lei nº 10.406/02 (artigos 710 a 721- Da 
agência e Distribuição), assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Se o agente não puder continuar o trabalho por 

motivo de força maior, terá direito à remuneração 
correspondente aos serviços realizados, cabendo 
esse direito aos herdeiros no caso de morte. 

b) Se o contrato for por tempo indeterminado, qualquer 
das partes poderá resolvê-lo, mediante aviso prévio 
de trinta dias, desde que transcorrido prazo 
compatível com a natureza e o vulto do investimento 
exigido do agente. 

c) Aplicam-se ao contrato de agência e distribuição, no 
que couber, as regras concernentes ao mandato e à 
comissão e as constantes de lei especial. 

d) Salvo ajuste, o agente ou distribuidor terá direito à 
remuneração correspondente aos negócios 
concluídos dentro de sua zona, ainda que sem a sua 
interferência. 

e) Ainda que dispensado por justa causa, terá o agente 
direito a ser remunerado pelos serviços úteis 
prestados ao proponente, sem embargo de haver 
este perdas e danos pelos prejuízos sofridos. 

 
INFORMÁTICA                                           05 (questões) 

 
16. Qual atalho usa-se, no Google Docs, para localizar e 
substituir algum texto do documento? 

 
a) Ctrl+S. 
b) Ctrl+Y. 
c) Ctrl+H. 
d) Ctrl+Q. 
e) Ctrl+N. 

 
17. Em diversas ocasiões, no SO Windows 10, é 
necessário o acesso à determinadas aplicações usando 
comandos. Essas ocasiões podem resumir-se em 
comportamentos inesperados do ambiente gráfico e dos 
aplicativos instalados. Alguns recursos do Windows 

possuem atalhos que permitem que você execute-os 
rapidamente a partir da caixa "Executar". Qual comando 
abre o Prompt de Comando do DOS? 
 
a) cmd. 
b) dos. 
c) dos.win. 
d) win.cmd. 
e) windos. 

 
18. Nesta pasta do Windows 10, encontram-se os 
diretórios para todas as contas criadas. Ao acessa-la, 
conferem-se as pastas padrão para músicas, imagens, 
vídeos e outros documentos: 
 
a) Acessórios. 
b) Inicializar. 
c) System. 
d) Usuários. 
e) Windows. 

 
19. Qual nome dos conectores disponibilizados na placa 
mãe dos computadores, onde usa-se barramentos como 
ISA e PCI? 
 
a) PROM. 
b) DDRs. 
c) BIOS. 
d) RAM. 
e) Slots. 

 
20. “O protocolo __________ de Internet é usado para 
fazer o acesso à WWW (WORLD WIDE WEB) como 
protocolo de cliente/servidor.” 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna. 

 
a) SMTP. 
b) FTP. 
c) IP. 
d) POP3. 
e) HTTP. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS           20 (questões) 

 
21. A delegação de atribuições, uma das manifestações 
do poder hierárquico, é o ato de conferir a outro servidor 
atribuições que, originalmente, eram de competência da 
autoridade delegante. Sobre a delegação, é incorreto 
afirmar que: 
 
a) Não é possível a delegação de atribuições de um 

Poder a outro, salvo quando expressamente 
autorizado pelo texto constitucional, o que ocorre, 
por exemplo, quando a Constituição Federal autoriza 
o Legislativo a delegar ao Chefe do Executivo a 
edição de lei. 

b) É possível a delegação de atos de natureza política. 
c) Não podem ser delegadas atribuições que a lei fixar 

como exclusivas de determinada autoridade. 
d) A delegação não pode ser recusada pelo 

subordinado, exceto relativamente a ordens 
manifestamente ilegais. 
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e) As atribuições não podem ser subdelegadas sem a 
expressa autorização do delegante. 

 
22. Quando são atribuídas competências a outras 
pessoas jurídicas autônomas, distintas do ente político, 
sem que elas possuam divisões internas, tem-se o 
instituto da: 
 
a) Centralização desconcentrada. 
b) Descentralização desconcentrada. 
c) Centralização concentrada. 
d) Descentralização territorial. 
e) Descentralização concentrada. 
 
23. O Estado do Rio de Janeiro delegou a prestação de 
serviço público, mediante licitação na modalidade 
concorrência, à consórcio de empresas, que demonstrou 
capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco. 
Sobre tal concessão, é correto afirmar que: 
 
a) A concessionária do serviço público é obrigada a 

oferecer ao usuário, dentro do mês de vencimento, o 
mínimo de oito datas opcionais para escolher os dias 
de vencimento de seus débitos. 

b) O princípio da continuidade exige que os serviços 
públicos sejam prestados sem variação significativa 
dos padrões técnicos exigidos. 

c) A tarifa paga pelo usuário, e que serve para 
remunerar a concessionária pela prestação do 
serviço público, deve ser fixada inicialmente de 
acordo com o preço estabelecido na proposta 
vencedora da licitação. 

d) As concorrências para concessão de serviços 
públicos são regidas primeiramente pelas regras 
previstas no Estatuto das Licitações e Contratos e, 
naquilo em que não houver disposição específica, 
aplicam-se subsidiariamente as normas da Lei Geral 
das Concessões. 

e) Nesse caso de o licitante vencedor ser um consórcio, 
é vedado ao poder concedente, ainda que previsto 
no edital, exigir que ele se constitua em empresa 
antes da celebração do contrato. 

 
24. De acordo com a teoria dos atos administrativos, 
assinale a alternativa que classifica corretamente a 
espécie do ato de licença ambiental concedida a quem 
cumpriu todos os requisitos para o início da construção 
de uma usina hidrelétrica: 
 
a) Ato normativo. 
b) Ato ordinatório. 
c) Ato negocial. 
d) Ato enunciativo. 
e) Ato punitivo. 
 
25. Conforme a Lei de Improbidade Administrativa, 
permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se 
enriqueça ilicitamente é ato de improbidade que: 
 
a) Importa em enriquecimento ilícito, pois a lei de 

Improbidade Administrativa também prevê a 
aplicação de sanções aos terceiros que, mesmo não 
se revestindo da condição de agente público, 

induzam ou concorram para a prática do ato de 
improbidade. 

b) Causa lesão ao erário, ainda que a conduta seja 
dolosa ou culposa, estando os herdeiros 
(sucessores) sujeitos ao ressarcimento do dano, até 
o limite do valor da herança recebida. 

c) Caracteriza-se como ato que atenta contra os 
princípios da Administração Pública, uma vez que 
viola os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade e lealdade às instituições. 

d) Causa lesão ao erário, tendo como possíveis 
consequências a perda dos direitos políticos, o 
ressarcimento ao erário e a suspensão da função 
pública. 

e) Importa em enriquecimento ilícito, pois o agente 
público ou o terceiro auferiram algum tipo de 
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício 
de seu cargo, mandato, função, emprego ou 
atividade. 

 
26. O poder constituinte originário é aquele que instaura 
uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a 
ordem jurídica precedente. O poder constituinte 
originário é caracterizado como incondicionado e 
soberano na tomada de suas decisões, pois: 
 
a) Não tem de submeter-se a qualquer forma prefixada 

de manifestação. 
b) A estruturação da nova constituição será 

determinada, autonomamente, por quem exerce o 
poder constituinte originário. 

c) Instaura uma nova ordem jurídica, rompendo, por 
completo, com a ordem jurídica anterior. 

d) Não tem de respeitar os limites impostos pelo direito 
anterior. 

e) Não se esgota com a edição da nova Constituição, 
sobrevivendo a ela e fora dela como forma e 
expressão da liberdade humana, em verdadeira ideia 
de subsistência. 

 
27. Sobre o controle difuso de constitucionalidade, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta: 
 

I- Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, 
artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, 
embora não declare expressamente a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder 
público, afasta sua incidência, no todo ou em parte; 

II- É o controle de constitucionalidade de lei ou 
de ato normativo, sendo esse controle, em regra, 
realizado em tese, em abstrato, marcado pela 
generalidade, impessoalidade e abstração; 

III- A representação de inconstitucionalidade tem 
por objeto principal a declaração de inconstitucionalidade 
da lei ou ato normativo impugnado. 
 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item III está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Todos os itens estão corretos. 
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28. Como regra geral, assegura-se o direito de 
propriedade, que deverá atender à sua função social, 
nos exatos termos dos arts. 182, § 2.o, e 186 da CF/88. 
Sobre tal direito fundamental, assinale a alternativa 
correta: 
 
a) Caso a propriedade não esteja atendendo a sua 

função social, poderá haver a chamada 
desapropriação-sanção pelo Município com 
pagamentos em títulos da dívida agrária. 

b) No tocante à propriedade urbana, a desapropriação-
sanção é a última medida, já que, primeiro, procede-
se ao parcelamento ou edificação compulsórios e, 
em seguida, à imposição de IPTU progressivo no 
tempo, para, só então, passar-se à desapropriação-
sanção. 

c) O direito de propriedade poderá ser restringido 
através de requisição, no caso de provável perigo 
público, podendo a autoridade competente usar da 
propriedade particular, assegurada ao proprietário 
indenização prévia. 

d) A expropriação prevista no art. 243 da Constituição 
Federal não pode ser afastada, ainda que o 
proprietário comprove que não incorreu em culpa. 

e) A pequena propriedade rural, assim definida em lei, 
ainda que trabalhada pela família, pode ser objeto de 
penhora para pagamento de débitos tributários e dos 
decorrentes de sua atividade produtiva. 

 
29. Sobre o pacto federativo, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
a) A repartição de competência garante a autonomia 

entre os entes federativos e, assim, o equilíbrio da 
federação. 

b) É fundamental a existência de uma Constituição 
rígida no sentido de garantir a distribuição de 
competências entre os entes autônomos, surgindo, 
então, uma verdadeira estabilidade institucional. 

c) A partir do momento que os Estados ingressam na 
Federação adquirem a soberania e passam a ser 
autônomos. 

d) Diante de situações de crise, o processo interventivo 
surge como instrumento para assegurar o equilíbrio 
federativo e, assim, a manutenção da Federação. 

e) No Brasil, de acordo com o art. 46 da Constituição 
Federal, a representação dos estados membros dá-
se através do Senado Federal. 

 
30. Sob a égide de um só Chefe, o Ministério Público 
deve ser visto como uma instituição única, sendo a 
divisão existente meramente funcional. Tal princípio 
institucional do Ministério Público é denominado: 
 
a) Indisponibilidade. 
b) Autonomia. 
c) Independência funcional. 
d) Indivisibilidade. 
e) Unidade. 
 
31. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios: 
 

a) Cobrar tributos em relação a fatos geradores 
ocorridos antes do início da publicação da lei que os 
houver instituído ou aumentado, somente estando 
autorizados a cobrá-los posteriormente a essa data. 

b) Utilizar tributo com efeito de confisco. 
c) Instituir tributos sobre livros, jornais, periódicos e o 

papel destinado a sua impressão. 
d) Estabelecer cobrança de pedágio com limitações ao 

tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos 
interestaduais ou intermunicipais. 

e) Aumentar ou diminuir tributo sem lei que o 
estabeleça. 

 
32. O órgão singular de jurisdição administrativa proferiu 
decisão, a que a lei atribui eficácia normativa. Conforme 
o Código Tributário Nacional, salvo disposição em 
contrário, referida decisão entra em vigor: 
 
a) Na data nela prevista. 
b) Na data da sua publicação. 
c) Quanto a seus efeitos normativos, 45 (quarenta e 

cinco) dias após a data da sua publicação. 
d) Quanto a seus efeitos normativos, 30 (trinta) dias 

após a data da sua publicação. 
e) Quanto a seus efeitos normativos, 90 (noventa) dias 

após a data da sua publicação. 
 
33. No processo civil, considera-se um princípio da 
jurisdição: 
 
a) Aderência ao território, por meio do qual os juízes só 

têm autoridade dentro de seu foro, respeitados os 
limites de sua competência. 

b) Indelegabilidade, que estabelece que a função 
jurisdicional só pode ser exercida por arbitragem, 
não podendo haver delegação de competências. 

c) Inafastabilidade, em que a lei ou a constituição não 
pode excluir da apreciação do Poder Judiciário 
nenhuma lesão ou ameaça a direito. 

d) Investidura, que determina que só exerce jurisdição 
quem ocupa o cargo de juiz, sendo pressuposto 
processual da própria existência do processo. 

e) Indivisibilidade, que defende a competência una e 
cooperativa do Poder Judiciário. 

 
34. De acordo com a Lei nº 4.886/65, compete aos 
Conselhos Regionais aplicar, ao representante comercial 
faltoso, as seguintes penas disciplinares: 
 
 I- Advertência, sempre sem publicidade; 
 II- Multa até a importância equivalente ao maior 
salário-mínimo vigente no País; 
 III- Suspensão do exercício profissional, até um 5 
(cinco) anos; 
 IV- Cancelamento do registro, com apreensão da 
carteira profissional. 
 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
b) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
c) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
d) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 
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35. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo 
processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando 
entre elas houver comunhão de direitos ou de 
obrigações relativamente à lide. Nesse caso, trata-se do 
instituto denominado: 
 
a) Litisconsórcio facultativo simples. 
b) Litisconsórcio facultativo unitário. 
c) Litisconsórcio necessário simples. 
d) Contingência. 
e) Conexão. 
 
36. De acordo com o Código Processual Civil (CPC) em 
vigor, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 
sentença com resolução de mérito, quando: 
 
a) A parte for manifestamente ilegítima. 
b) Um ou mais dos pedidos formulados ou parcela 

deles mostrar-se controverso. 
c) O autor carecer de interesse processual. 
d) O réu for revel e ocorrer o efeito previsto no art. 344 

e não houver requerimento de prova na forma do art. 
349, ambos do CPC. 

e) O pedido for indeterminado, ressalvadas as 
hipóteses legais em que se permite o pedido 
genérico. 

 
37. A Constituição Federal de 1988 determina que 
compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 
seguridade social, com base, entre outros, no seguinte 
objetivo: 
 
a) Caráter democrático e centralizado da 

administração. 
b) Gestão tripartite, com participação dos 

trabalhadores, dos empregadores e dos 
aposentados. 

c) Uniformidade e equivalência da cobertura e do 
atendimento. 

d) Equidade da base de financiamento. 
e) Irredutibilidade do valor dos benefícios. 
 
38. Na reforma de determinada casa, de acordo com a 
classificação das benfeitorias, é correto afirmar que a 
construção de uma piscina, a construção de uma 
garagem e o reforço da fundação são classificados, 
respectivamente, como benfeitorias: 
 
a) Útil, útil e voluptuária. 
b) Útil, necessária e necessária. 
c) Voluptuária, útil e necessária.  
d) Voluptuária, necessária e necessária. 
e) Necessária, útil e necessária. 
 
39. Acerca do direito das obrigações conforme o Código 
Civil, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
 

I- Na obrigação de dar coisa certa, deteriorada a 
coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor 
resolver a obrigação, ou aceitar a coisa, abatido de seu 
preço o valor que perdeu; 

II- Na obrigação de dar coisa incerta, antes da 
escolha, não poderá o devedor alegar perda ou 

deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso 
fortuito; 

III- Extingue-se a obrigação de não fazer, desde 
que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível 
abster-se do ato, que se obrigou a não praticar. 
 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item III está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Todos os itens estão corretos. 
 
40. A legitimidade ad causam é a relação de pertinência 
subjetiva entre o conflito trazido a juízo e a qualidade 
para litigar sobre ele, como demandante ou demandado. 
Acerca dessa condição da ação, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
a) A entrada em juízo pelo substituto depende da 

anuência dos demais, porquanto a substituição 
processual decorre de lei que exige a concordância 
dos substituídos. 

b) A legitimidade extraordinária é caracterizada por um 
substituto processual, o qual atua como parte, 
defendendo direito do substituído. 

c) Há casos em que a legitimidade é extraordinária 
exclusiva, só podendo a ação ser proposta pelo 
substituto processual; o substituído, apesar de titular 
de direito, não tem legitimidade para defendê-lo. 

d) A legitimidade é exclusiva quando atribuída a uma só 
pessoa e concorrente quando atribuída a mais de 
uma. 

e) A substituição não se confunde com a 
representação, em que alguém vai a juízo em nome 
próprio defender direito próprio, mas representado 
por alguém. 

 
 
 
QUESTÃO DISCURSIVA                         

 

“O primeiro passo no sentido da elaboração de teorias 
de responsabilidade do Estado segundo princípios do 
direito público foi dado pela jurisprudência francesa, com 
o famoso caso Blanco, ocorrido em 1873: a menina 
Agnès Blanco, ao atravessar uma rua da cidade de 
Bordeaux, foi colhida por uma vagonete da Cia. Nacional 
de Manufatura do Fumo; seu pai promoveu ação civil de 
indenização, com base no princípio de que o Estado é 
civilmente responsável por prejuízos causados a 
terceiros, em decorrência de ação danosa de seus 
agentes.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 

31ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2018)  

A existência do nexo de causalidade é o fundamento da 
responsabilidade civil do Estado, mas esta deixará de 
existir ou incidirá de forma atenuada quando o serviço 
público não for a causa do dano ou quando estiver aliado 
a outras circunstâncias. Dessa forma, diante da Teoria 
da Responsabilidade Objetiva do Estado, defina e 
descreva duas causas defendidas pela doutrina como 
excludentes de responsabilidade, exemplificando-as. 
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A resposta da questão discursiva deve ter no mínimo de 5 (cinco) linhas e no máximo de 10 (dez) linhas. 
 
O espaço abaixo deve ser utilizado SOMENTE para rascunho, devendo o candidato transcrever a resposta para o 
cartão de respostas (gabarito). 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


