
concurso público

018. Prova objetiva

auxiliar jurídico

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas	e	30	minutos,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	até	que	o	último	deles	entregue	sua	
prova,	assinando	termo	respectivo.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

24.11.2019 | tarde

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorG
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conHecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia a tira para responder às questões de números 01 e 02.

(‘CALVIN E HAROLDO’, Bill Watterson. Acervo O Estado de S.Paulo 05.07.2017.  
https://cultura.estadao.com.br/galerias/geral,20-tiras-de-calvin-e-haroldo-para-refletir-sobre-a-vida-e-sobre-o-mundo,28507. Acesso: 31.08.2019)

01. É correto afirmar que o pai de Calvin

(A) discrepa da teoria do filho e revela mau humor e rabugem, em sua fala, no último quadrinho.

(B) é desatencioso no primeiro quadrinho e demonstra desprezo em relação às teorias do filho, no último quadrinho.

(C) é condescendente com as falas do filho, mas pede que se afaste, no último quadrinho.

(D) manifesta complacência no primeiro quadrinho, apesar de, no último, refutar a teoria do filho, ao estabelecer comuni-
cação com gírias.

(E) é benevolente com o filho e, em sua fala, no último quadrinho, confirma sua teoria, já que não consegue responder 
ao filho.

02. Assinale a alternativa que, mantendo o sentido original do texto, reescreve passagem de acordo com a norma-padrão da 
língua portuguesa.

(A) Papai, descobri que qualquer palavra pode variar e ter qualquer significado, desde que possamos nos comunicar!

(B) O nosso velho idioma passaria a ser um código mais amplo, caso déssemos novos significados às palavras.

(C) Tentarei inventar palavras com novos sentidos, papai, para que a gente não possa mais se comunicar.

(D) Papai eu descobri: duas gerações podem ser divididas pelo mesmo idioma ainda que o significado das palavras 
possa variar.

(E) Quanto ao significado das palavras, descobri que não se trata de algo imutável, sendo possível recriá-lo.
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03. De acordo com as informações presentes no texto, é 
 correto afirmar que

(A) o número de casos de sarampo é menor que o de 
suspeitas apontadas no boletim do Ministério da 
Saúde e, por isso, a contaminação segue em declí-
nio, no Brasil.

(B) os refugiados venezuelanos são os principais res-
ponsáveis pela disseminação do sarampo no Brasil 
que, sem o fenômeno da imigração, chegou a vaci-
nar mais de 90% do público-alvo.

(C) a diminuição da imunização, no Brasil, se deve, tanto 
pela divulgação de fake news sobre riscos da vacina 
quanto pela dificuldade de acesso das famílias aos 
postos de saúde.

(D) a falsa sensação de segurança decorrente da elimi-
nação da doença tem funcionado como alerta eficaz 
que, contudo, não consegue tranquilizar as famílias 
quanto aos riscos da vacina.

(E) os governantes devem esclarecer a população em 
geral a fim de que os pais possam determinar quais 
são as vacinas imprescindíveis para seus filhos e 
quais são dispensáveis.

04. As expressões destacadas no texto — no entanto  
(8o parágrafo); Embora (9o parágrafo); pois (último pará-
grafo) — apresentam as seguintes relações de sentido, 
respectivamente:

(A) adversidade; adição; explicação.

(B) restrição; concessão; conclusão.

(C) explicação; condição; comparação.

(D) concessão; restrição; conclusão.

(E) proporção; adversidade; condição.

05. Leia os seguintes trechos:

•   As  primeiras  mortes  por  sarampo  no  estado  de  São 
Paulo […] servem como um alerta lúgubre dos perigos 
dessa doença … (1o parágrafo)

•   O  último  boletim  do  Ministério  da  Saúde  apontava 
10 855 casos suspeitos — e estes são corroborados 
em cerca de 25% das vezes. (6o parágrafo)

•   … as razões aventadas para tanto incluem desde a 
dificuldade dos pais em levar os filhos aos postos em 
horário comercial… (9o parágrafo)

Levando o contexto em consideração, assinale a alterna-
tiva que apresenta sinônimos adequados para os termos 
em destaque, respectivamente.

(A) um sinal funesto; ratificados; as causas relatadas.

(B) um aviso importante; alcançados; os motivos levan-
tados.

(C) uma triste advertência; debilitados; as desculpas 
apresentadas.

(D) um alarme macabro; contraditados; os pretextos 
ventilados.

(E) um ultimato; confirmados; as motivações negadas.

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 10.

Sarampo Mata

As primeiras mortes por sarampo no estado de São 
Paul o em 22 anos, confirmadas nesta semana, servem como 
um alerta lúgubre dos perigos dessa doença que voltou a se 
alastrar no Brasil, a partir de 2018.

Na quarta-feira (28), soube-se do caso de um homem de 
42 anos, que não possuía registro de vacinação e apresen-
tava vulnerabilidade para infecções. Nesta sexta, anuncia-
ram-se os óbitos de dois bebês, na capital e em Barueri, em 
d ecorrência da enfermidade.

Considerado altamente infeccioso, dado que um indiví-
duo com a doença pode contaminar até 18 pessoas, o saram-
po provoca manchas vermelhas na cabeça e no corpo, tosse, 
dor de cabeça, coriza e conjuntivite.

De 5% a 10% dos casos evoluem para quadros mais gra-
ves, como pneumonia e complicações neurológicas.

Neste ano, a unidade mais rica da Federação contou 
2 457 casos da moléstia, dos quais 1 637 na capital, e res-
ponde pela quase totalidade das infecções confirmadas no 
país. Outros 12 estados, no entanto, registram surto ativo da 
doença.

Esse número tende a crescer, já que é alto o volume 
de ocorrências ainda sob investigação. O último boletim do 
M inistério da Saúde apontava 10 855 casos suspeitos — e 
estes são corroborados em cerca de 25% das vezes.

O ressurgimento do sarampo ocorre após o Brasil ter 
dado a doença como eliminada em 2016. A causa mais pro-
vável é que portadores vindos de fora tenham trazido o vírus 
ao país. Em 2018, refugiados venezuelanos que buscavam 
abrigo em estados do Norte e, neste ano, pessoas provenien-
tes de Israel e da Europa, suspeita-se.

A moléstia, porém, só se disseminou por aqui porque 
e ncontrou terreno propício. Como regra, epidemiologistas 
preconizam que 95% do público-alvo deva ser imunizado 
para bloquear a transmissão de sarampo. Desde 2016, no 
entanto, o Brasil não alcança essa marca. Em 2018, a taxa 
foi de 90,5%.

Embora não exista um diagnóstico preciso para essa 
queda, as razões aventadas para tanto incluem desde a 
d ificuldade dos pais em levar os filhos aos postos em horá-
rio comercial até a influência de fake news sobre os riscos 
da vacinação, passando pela falsa sensação de segurança 
a dvinda do sucesso na eliminação da doença.

A preocupação, no entanto, vai além do sarampo. Atual-
mente, 7 das 8 vacinas recomendadas para bebês apresen-
tam cobertura abaixo da meta. Urge, pois, que os gover-
nos de todos os níveis ajam para reverter esse quadro, por 
exemplo, intensificando campanhas educativas e realizando 
mutirões.

(Folha de S.Paulo: 31.08.2019. Adaptado)
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09. Assinale a alternativa que apresenta, nos parênteses, 
e xpressão equivalente ao trecho antecedente de acordo 
com a norma-padrão da língua portuguesa quanto ao em-
prego e à colocação dos pronomes.

(A) … um indivíduo com a doença pode contaminar até 
18 pessoas… (… um indivíduo com a doença pode 
contaminar-lhes…)

(B) A causa mais provável é que portadores vindos de 
fora tenham trazido o vírus ao país. (A causa mais 
provável é que portadores vindos de fora tenham-no 
trazido ao país.)

(C) … caso de um homem de 42 anos, que não possuía 
registro de vacinação… (… caso de um homem de 
42 anos, que não possuía-o…)

(D) … refugiados venezuelanos que buscavam abrigo 
em estados do Norte… (… refugiados venezuelanos 
que buscavam-o em estados do Norte…)

(E) … 95% do público-alvo deva ser imunizado para blo-
quear a transmissão de sarampo. (… 95% do público-
-alvo deva ser imunizado para lhe bloquear.)

10. Assinale a alternativa que, mantendo o sentido original 
do texto, reescreve passagem com a regência correta de 
acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

(A) Manchas vermelhas na cabeça e no corpo, além de 
tosse, dor de cabeça, coriza e conjuntivite resultam 
com o contágio do sarampo.

(B) Tanto a pneumonia como algumas complicações 
neurológicas são as mais perigosas evoluções no 
sarampo.

(C) A reversão dos atuais números de contágio com os 
índices registrados antes de 2018 só se dará pela 
intensificação de campanhas educativas.

(D) A maior parte do público-alvo deve ser imunizada 
contra o sarampo, conforme a recomendação dos 
epidemiologistas.

(E) O sarampo ressurgiu em 2018 depois de ter sido  
erradicado ao Brasil em 2016.

06. Assinale a alternativa em que há palavra ou expressão 
em sentido figurado.

(A) … perigos dessa doença que voltou a se alastrar no 
Brasil, a partir de 2018.

(B) … soube-se do caso de um homem de 42 anos, que 
não possuía registro de vacinação e apresentava 
vulnerabilidade para infecções.

(C) A moléstia, porém, só se disseminou por aqui porque 
encontrou terreno propício.

(D) … epidemiologistas preconizam que 95% do público-
-alvo deva ser imunizado para bloquear a transmis-
são de sarampo.

(E) Esse número tende a crescer, já que é alto o volume 
de ocorrências ainda sob investigação.

07. Assinale a alternativa que, mantendo o sentido original, 
reescreve passagem do texto com a concordância correta 
de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

(A) Uma média de 18 pessoas podem ser contaminadas 
por um único indivíduo.

(B) Já faziam 22 anos que o estado de São Paulo não 
registrava mortes por sarampo.

(C) Passa de 65% do total no país os casos de sarampo 
registrados na capital.

(D) A quantidade das ocorrências da moléstia superam 
os números dos últimos dois anos.

(E) Metade dos estados brasileiros confirmou a presença 
do surto de sarampo.

08. Leia os seguintes trechos:

•   As  primeiras mortes por sarampo no estado de São 
Paulo em 22 anos… (1o parágrafo)

•   Nesta sexta, anunciaram-se os óbitos de dois bebês, 
na capital e em Barueri, em decorrência da enfermi-
dade. (2o parágrafo)

•   Urge, pois, que os governos de  todos os níveis ajam 
para reverter esse quadro… (último parágrafo)

Assinale a alternativa que apresenta as relações de sen-
tido estabelecidas, no contexto, pelas palavras em desta-
que, respectivamente.

(A) causa; consequência; fim.

(B) modo; meio; destino.

(C) conteúdo; tempo; conformidade.

(D) origem; modo; oposição.

(E) meio; causa; consequência.
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r a s c u n H oMateMática

11. Quando perguntaram a Júlia que parte de seu salário dei-
xava mensalmente na poupança, ela respondeu: “Gasto 

 do meu salário em alimentação e  com o aluguel.  

A terça parte do restante deixo para outros gastos pes-
soais e o que sobra eu poupo”. A fração que indica o 
quanto do salário Júlia deposita na poupança é:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

12. As informações sobre a produção de um tipo de objeto de 
uma fábrica constam no quadro a seguir.

Mês 1 Mês 2

Número de objetos produzidos 600 r

Número de máquinas em 
funcionamento 20 s

Número de horas diárias de  
funcionamento de cada máquina t 12 horas

Sabe-se que o número de máquinas em funcionamento 
no mês 2 foi apenas 90% do número utilizado no mês 1. 

No mês 2, produziram-se  do número de objetos produ-

zidos no mês 1. Considerando a proporcionalidade das 
i nformações apresentadas, o número t de horas diárias 
de funcionamento de cada máquina no mês 1 foi igual a

(A) 15h e 30min.

(B) 15h e 18min.

(C) 14h e 40min.

(D) 14h e 24min.

(E) 12h e 30min.
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r a s c u n H o13. A tabela apresenta a distribuição dos salários fixos de 
15 funcionários de uma Corretora de Imóveis, segundo a 
função que exercem.

Cargo Salário mensal
(R$)

No de
Funcionários

Advogados 12.500,00 2
Corretores 3.000,00 10
Gerente 15.000,00 1

Secretários 2.500,00 2

Essa Corretora irá contratar 5 assistentes com o mes-
mo salário. Para que o salário médio dos 20 funcioná-
rios d iminua em 5% à média atual dos 15 funcionários da 
Corretora, o salário de cada assistente deverá ser igual a

(A) R$ 4.000,00.

(B) R$ 3.750,00.

(C) R$ 3.500,00.

(D) R$ 3.000,00.

(E) R$ 2.500,00.

14. Uma empresa tem um salão retangular cujo comprimento 
mede 20 metros e a diagonal mede 25 m. Esse salão 
será divido em três salas de modo que suas áreas sejam 
diretamente proporcionais ao número de funcionários 
que será destinado a cada uma: 8, 5 e 2. A soma das 
áreas das duas menores salas é

(A) 100 m2.

(B) 120 m2.

(C) 140 m2.

(D) 160 m2.

(E) 180 m2.

15. O polígono ABCDE da figura representa um terreno.

Se AB = 65 m, BC = 20 m, CD = 30 e DE = 80 m, é correto 
afirmar que a área desse terreno é igual a

(A) 2 500 m2.

(B) 3 150 m2.

(C) 3 225 m2.

(D) 4 250 m2.

(E) 4 500 m2.
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r a s c u n H o16. As afirmações a seguir dizem respeito às relações e ntre 
unidades de medida de comprimento, de área e de 
c apacidade.

I. 32 000 000 cm = 32 km
II. 1 375 cm2 = 0,1375 m2

III. 32 litros e 56 mililitros = 32,56 litros
IV. 0,75 m3 = 750 litros

As duas únicas relações verdadeiras são

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) I e IV.

(D) II e III.

(E) II e IV.

17. Observe a sequência numérica, cuja lei de formação é 
dada pela expressão:

n2 + n – 1: 1, 5, 11, 19, 29, 41, … 

Assim, o 1o elemento dessa sequência foi calculado 
substituindo o n por 1, o segundo elemento foi calculado 
substituindo o n por 2, e assim por diante. Sabe-se que 
701 pertence a essa s equência. Desse modo, a soma de 
701 com o número que o sucede na sequência é igual a

(A) 1 422.

(B) 1 456.

(C) 1 470.

(D) 1 519.

(E) 1 580.

18. A figura representa um terreno retangular com uma faixa 
também retangular que será desapropriada pela prefei-
tura. Após a desapropriação, o terreno restante terá o for-
mato de um quadrado de área igual a 676 m².

Se a largura e o comprimento do retângulo sombreado, 
o que corresponde a faixa a ser desapropriada, estão na 
razão de três para oito, conclui-se que o perímetro dessa 
faixa é igual a

(A) 71,5 m.

(B) 75,0 m.

(C) 82,4 m.

(D) 87,0 m.

(E) 91,6 m.
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19. Ana vendeu uma televisão por R$ 720,00, tendo um prejuízo de 10% sobre o preço de custo. Para ter um lucro de 10% 
sobre o preço de custo, ela deveria ter vendido a televisão por

(A) R$ 792,00.

(B) R$ 864,00.

(C) R$ 880,00.

(D) R$ 927,00.

(E) R$ 935,00.

20. O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística discute que o rendimento auferido no trabalho principal é um impor-
tante resultante da inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho e um dos principais indicadores de qualidade da 
ocupação. O gráfico a seguir trata do rendimento-hora médio real do trabalho principal das pessoas ocupadas por cor ou 
raça – 2017.

(IBCE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2017)

Analise as afirmações a respeito do gráfico.
I. A menor diferença entre os rendimentos das pessoas de cor ou raça branca e as de cor ou raça preta ou parda ocorreu 

no nível de instrução menos elevado, ou seja, 60% a mais para brancos.
II. A maior diferença entre os rendimentos das pessoas de cor ou raça branca e as de cor ou raça preta ou parda ocorreu 

no nível de instrução mais elevado, ou seja, aproximadamente, 43,0% a mais para brancos.
III. A população ocupada de cor ou raça branca recebia um rendimento-hora superior à população preta ou parda em 

todos os níveis de escolaridade.
IV. As pessoas de cor ou raça preta ou parda com nível de instrução médio completo ou superior incompleto tinham um 

rendimento 10% inferior ao das pessoas de cor ou raça branca.

As duas únicas afirmações corretas são

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) I e IV.

(D) II e III.

(E) III e IV.
r a s c u n H o
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24. O Presidente da República sancionou, em 05.08.2019, a 
Lei do Abuso de Autoridade vetando itens em 19 artigos. 
Foram vetados 36, dos 108 dispositivos aprovados pelo 
Congresso.

(G1. Disponível em https://glo.bo/2m14X0i.  
Acesso em 06.09.2019. Adaptado)

É correto afirmar que

(A) foi vetado o artigo que estabelecia pena de um a 
quatro anos de detenção e multa para a autoridade 
que iniciasse ou avançasse na persecução penal, 
c ivil ou administrativa sem justa causa fundamen-
tada ou contra pessoa que se sabe inocente.

(B) foi mantido o artigo que estabelece detenção de seis 
meses a dois anos, e multa, para quem fotografar ou 
filmar, permitir que fotografem ou filme, divulgar ou 
publicar fotografia ou filmagem de preso, internado, 
investigado, indiciado ou vítima.

(C) foi vetado o artigo que permitia a realização de 
i nterceptação telefônica, informática ou telemática (à 
distância), escuta ambiental ou quebrar segredo de 
Justiça sem autorização da Justiça.

(D) foi mantido o artigo que prevê que, entre as penas 
alternativas à prisão, está a proibição de a autorida-
de exercer, de um a três anos, funções de natureza 
policial ou militar no município em que tiver sido pra-
ticado o crime e na cidade onde residir a vítima.

(E) foi vetado o artigo que trata da autoridade que sub-
mete o preso a interrogatório policial durante as 
h oras de repouso noturno (exceto em caso de fla-
grante, ou com o consentimento do próprio preso).

25. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou no 
dia 05 de agosto de 2019, que iria instalar um sistema de 
defesa antiaérea na fronteira com a Colômbia.

(Exame. Disponível em https://bit.ly/21zthpL.  
Acesso em 05.09.2019. Adaptado)

O presidente venezuelano considera que

(A) deve proteger os membros das Farcs que estão se 
reorganizando em território da Venezuela.

(B) a Colômbia está arquitetando invadir a Venezuela 
com a ajuda do Brasil.

(C) deve impedir o rearmamento dos dissidentes das 
Farcs em território venezuelano.

(D) o governo colombiano planeja uma guerra na região.

(E) deve suspender a fuga de venezuelanos para a 
C olômbia em busca de saúde e alimentação.

atuaLidades

21. Brasil e Argentina assinaram, no dia 06 de setembro de 
2019, um novo acordo automotivo que substituirá o atual, 
que vence em junho de 2020.

(Exame. Disponível em Https://bit.ly/2lCoRyo.  
Acesso em 06.09.2019. Adaptado)

Segundo o acordo,

(A) as taxas de importação dos veículos, a partir de julho 
de 2020, serão extintas.

(B) a partir de julho de 2029, haverá livre comércio, sem 
condicionantes.

(C) os veículos híbridos e elétricos ficarão isentos de 
t axas aduaneiras a partir de 2021.

(D) a partir de julho de 2020, o livre comércio será implan-
tado para veículos com fábricas nos dois países.

(E) será criada uma relação flexível, a partir de 2021, 
que estudará a tributação dos veículos mês a mês.

22. O presidente Donald Trump designou, no dia 31 de julho 
deste ano (2019), o Brasil como aliado preferencial dos 
Estados Unidos fora da OTAN (Organização do Tratado do 
Atlântico Norte), condição já aplicada a outros 17 países.

(Terra. Disponível em https://bit.ly/2lWBJzs.  
Acesso em 05.09.2019. Adaptado)

Essa qualificação, entre outras vantagens,

(A) garante a existência de um pacto de defesa mútua.

(B) oferece condições para que à indústria bélica brasi-
leira venda mais para os Estados Unidos.

(C) possibilita que astronautas brasileiros participem de 
missões espaciais americanas.

(D) credencia o Brasil a participar como membro efetivo 
da OTAN.

(E) facilita o acesso do Brasil a armamentos americanos.

23. O presidente Jair Bolsonaro assinou, no dia 23 de agos-
to de 2019, um decreto autorizando o emprego das For-
ças Armadas para realizar a Garantia da Lei e da Ordem 
(GLO) na Amazônia.

(O Globo. Disponível em https://glo.bo/2TX2IIc.  
Acesso em 06.09.2019. Adaptado)

Essa autorização

(A) impede que os militares participem de ações preven-
tivas contra delitos ambientais.

(B) desvincula a atuação dos militares com os órgãos de 
segurança pública dos locais.

(C) está vinculada à solicitação dos estados que inte-
gram a Amazônia Legal.

(D) limita a atuação dos militares ao apoio logístico das 
forças do estado nos locais com focos de incêndio.

(E) impede que os militares participem de ações repres-
sivas contra delitos ambientais.
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29. Uma planilha que está sendo elaborada por um usuá-
rio do programa MS-Excel 2010, em sua configuração 
p adrão, teve suas células preenchidas com as informa-
ções mostradas na figura a seguir.

Depois disso, o usuário digitou a fórmula  
=LOCALIZAR ("o";A1;1) na célula B1. Em seguida,  
selecionou a c élula B1 e a copiou para as células B2 e 
B3.

Assinale a a lternativa que contém o resultado obtido 
na célula B4, quando a fórmula =B1*B2+B3 for digitada 
nessa célula.

(A) 18.

(B) 20.

(C) 22.

(D) 30.

(E) 40.

30. Existe uma modalidade de serviço na Internet que  
disponibiliza ao usuário uma ferramenta para acesso à 
sua caixa de e-mails com o auxílio de um navegador. Por 
meio dessa modalidade, o usuário pode usufruir das fun-
ções de e-mail, como recebimento, envio, classificação 
e filtragem de mensagens, sem que exista um cliente de 
e-mail instalado na máquina. O nome dessa modalidade 
de serviço é

(A) Desktop.

(B) Delivery.

(C) Develop.

(D) Webcast.

(E) Webmail.

noções de inforMática

26. Para criar uma nova pasta no disco rígido de seu com-
putador, um usuário do programa MS-Windows 7, em 
sua configuração padrão, utilizou o programa Windows 
Explorer para selecionar o local dessa nova pasta e acio-
nou, simultaneamente, as teclas

(A) Ctrl + Alt + P.

(B) Ctrl + Tab + M.

(C) Shift + Tab + D.

(D) Shift + Ctrl + N.

(E) Shift + Ctrl + R.

27. Um usuário está utilizando o programa MS-Word 2010,  
em sua configuração padrão, para editar um documento. 
Depois de concluir a adição de um parágrafo, esse usuário 
acionou as teclas Ctrl e Enter, simultaneamente.

Assinale a alternativa que contém o ícone cujo aciona-
mento irá produzir um efeito equivalente ao produzido 
pelo acionamento das teclas.

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) IV.

(E) V.

28. Um usuário do programa MS-PowerPoint 2010, em sua 
configuração padrão, precisa construir um organograma 
sobre a nova estrutura hierárquica de sua empresa. Para 
tanto, ele poderá utilizar o recurso gráfico pertencente à 
guia Inserir, que poderá ser ativado por meio do ícone

(A) Gráfico.

(B) SmartArt.

(C) Tabela.

(D) Clip-Art.

(E) Imagem.
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33. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a 
seguridade social, com base, entre outros, nos seguintes 
objetivos:

(A) irredutibilidade do valor dos benefícios, custeados 
pelo orçamento da União e não pelos orçamentos 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
destinados à seguridade social.

(B) equidade na forma de participação no custeio e di-
versidade da base de financiamento.

(C) seletividade e distributividade na prestação dos be-
nefícios e serviços, além do bem-estar e da justiça 
sociais.

(D) diferença de benefícios e serviços para as popula-
ções urbanas e rurais, além de isenção de contribui-
ção para a seguridade social rural.

(E) o primado do trabalho e a receita de concursos de 
prognósticos.

34. De acordo com a doutrina, é correto afirmar que princí-
pios constitucionais são

(A) as forças sociais e não podem ser tratadas simples-
mente como objetos, devendo ser integradas na con-
cepção de Constituição.

(B) normas imediatamente aplicáveis aos casos con-
cretos.

(C) normas não dependentes de uma concretização, 
verdadeira integração por parte dos operadores do 
Direito.

(D) o somatório de regras avulsas, produto de atos de 
vontade, ou mera concatenação de fórmulas verbais 
articuladas entre si.

(E) normas abertas, de textura imprecisa quanto à sua 
incidência direta e concreta, presentes na Constitui-
ção, e que se aplicam, como diretrizes de compreen-
são, às demais normas constitucionais.

35. A Constituição Federal em seu art. 5o, inciso XII, estabele-
ce que “é inviolável o sigilo da correspondência e das co-
municações telegráficas, de dados e das comunicações 
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas 
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 
investigação criminal ou instrução processual penal”.

De acordo com a doutrina, essa é uma norma

(A) de eficácia contida.

(B) de eficácia plena.

(C) de eficácia limitada.

(D) declaratória de princípios institutivos.

(E) declaratória de princípios programáticos.

conHecimentos esPecÍficos

direito constitucionaL

31. A Constituição Federal assegura que todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ga-
rantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, e também é

(A) assegurada, nos termos da lei, a prestação de as-
sistência religiosa nas entidades civis e vedada nas 
entidades militares de internação coletiva.

(B) livre a manifestação do pensamento, ainda que sob 
o anonimato.

(C) assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, prejudicada a indenização por dano material.

(D) assegurado a todos o acesso à informação e res-
guardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 
exercício profissional.

(E) livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, condicionada a licença 
prévia.

32. A Constituição Federal, ao tratar da “Nacionalidade”, dispõe 
que

(A) a lei não poderá estabelecer distinção entre brasilei-
ros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos 
na Constituição.

(B) são privativos de brasileiro nato os cargos de Presi-
dente da República e todos os de Ministro de Estado.

(C) será declarada a perda da nacionalidade do brasilei-
ro que tiver cancelada sua naturalização, por senten-
ça judicial, em virtude de imigração.

(D) são brasileiros natos os que, na forma da lei, adqui-
ram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originá-
rios de países de língua portuguesa apenas residên-
cia por um ano ininterrupto e idoneidade moral.

(E) são brasileiros naturalizados os nascidos no estran-
geiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde 
que qualquer deles esteja a serviço da República 
Federativa do Brasil.
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direito adMinistrativo

39. A respeito da extinção dos atos administrativos, é correto 
afirmar que

(A) a revogação deve ocorrer quando o vício no ato for 
relativo à legalidade ou à legitimidade.

(B) a anulação de ato com vício insanável é considera-
da como um ato vinculado, por se tratar de medida 
obrigatória.

(C) os atos discricionários não são passíveis de anula-
ção, mas apenas de revogação ou convalidação.

(D) em decorrência do princípio da inafastabilidade da 
jurisdição, o Poder Judiciário poderá revogar ato 
administrativo editado pelo Poder Executivo ou pelo 
Poder Legislativo.

(E) são revogáveis os atos consumados, os atos vincu-
lados e os meros atos administrativos.

40. Suponha que uma lei específica, proposta pelo Presiden-
te da República, tenha criado uma pessoa jurídica de di-
reito público para executar determinados serviços típicos 
do Estado. Considerando a situação hipotética, é correto 
afirmar que tal pessoa jurídica é uma

(A) autarquia, criada a partir da desconcentração admi-
nistrativa, possuindo patrimônio formado por bens 
públicos e subordinada ao ente federado que a criou.

(B) empresa pública, que pode ter a sua autonomia 
 gerencial, orçamentária e financeira ampliada 
 mediante a celebração de contrato de gestão com o 
poder  público, hipótese em que passará a ser deno-
minada de agência executiva.

(C) autarquia que, apesar de gozar da denominada 
imunidade tributária recíproca, não se submete ao 
regime de precatórios judiciários, estando sujeita à 
responsabilidade civil objetiva, com base na teoria 
do risco integral.

(D) empresa pública, que possui prazo em dobro para 
todas as suas manifestações processuais e está su-
jeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

(E) autarquia, que possui relação de vinculação adminis-
trativa com o ente federado que a instituiu e possui 
dispensa de exibição de instrumento de mandato em 
juízo, pelos procuradores de seu quadro pessoal.

36. A Constituição Federal estipula que legislar sobre comér-
cio exterior e interestadual é de competência

(A) comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios.

(B) comum da União e dos Estados.

(C) privativa da União.

(D) concorrente entre a União, os Estados e o Distrito 
Federal.

(E) concorrente entre a União, os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios.

37. Compete aos Municípios, entre outros,

(A) manter, com a cooperação técnica e financeira da 
União, programas de educação infantil, de ensino 
fundamental e de ensino superior.

(B) instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 
bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obri-
gatoriedade de prestar contas e publicar balancetes 
nos prazos fixados em lei.

(C)  prestar, com a cooperação técnica e financeira do 
Estado, serviços de atendimento à saúde da popu-
lação e os serviços locais de gás canalizado, com 
exclusividade.

(D) organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, os serviços públicos de 
interesse local, incluído o de transporte coletivo in-
terestadual.

(E) criar, organizar e suprimir Distritos, observada a le-
gislação federal.

38. Nos termos da Constituição Federal, sobre a Administra-
ção Pública, é correto afirmar que

(A) o direito à livre associação sindical do servidor públi-
co civil poderá ser restringido na forma da lei.

(B) o prazo de validade do concurso público será de até 
três anos, prorrogável uma vez, por igual período.

(C) os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e 
do Poder Judiciário, excepcionalmente, poderão ser 
superiores aos pagos pelo Poder Executivo.

(D) é permitida a vinculação ou equiparação de quais-
quer espécies remuneratórias para o efeito de remu-
neração de pessoal do serviço público.

(E) a lei estabelecerá os casos de contratação por tem-
po determinado para atender a necessidade tempo-
rária de excepcional interesse público.
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43. Assinale a alternativa que está de acordo com a 
Lei no 9.790/99, que dispõe sobre a qualificação de pes-
soas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Pú-
blico (OSCIP) e institui e disciplina o Termo de Parceria.

(A) As cooperativas são passíveis de qualificação como 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Pú-
blico.

(B) Por meio de requerimento anônimo qualquer cidadão 
é parte legítima para requerer, administrativamente, 
a perda da qualificação da OSCIP.

(C) Caso a organização adquira bem imóvel com recur-
sos provenientes da celebração do Termo de Parce-
ria, este será gravado com cláusula de inalienabili-
dade.

(D) Os responsáveis pela fiscalização do Termo de Par-
ceria, ao tomarem conhecimento de irregularidade 
na utilização de recursos de origem pública pela 
organização parceira, darão ciência ao Tribunal de 
Contas, sob pena de responsabilidade subsidiária.

(E) As fundações públicas são passíveis de qualificação 
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público.

44. João, autoridade competente no âmbito de um determi-
nado órgão público municipal, com o fim de adquirir bens 
comuns, adotou a licitação na modalidade de pregão. 
Após o regular processamento da fase preparatória, a 
fase externa teve início com a convocação dos interessa-
dos e no dia, hora e local designados os interessados na 
contratação entregaram os envelopes contendo a indica-
ção do objeto e do preço oferecidos.

Considerando a situação hipotética e o disposto na Lei  
no 10.520/2002, é correto afirmar que

(A) no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais 
baixo e os das ofertas com preços até 20% (vinte por 
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances 
verbais e sucessivos.

(B) declarado o vencedor, qualquer licitante poderá ma-
nifestar imediatamente a intenção de recorrer, quan-
do lhe será concedido o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis para apresentação das razões.

(C) em decorrência do interesse público, a autoridade 
competente poderá exigir a garantia da proposta 
vencedora até o limite de 10% (dez por cento) do 
valor do contrato.

(D) a falta de manifestação imediata e motivada do lici-
tante importará a decadência do direito de recurso e 
a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro 
ao vencedor.

(E) a autoridade competente não poderá exigir a aqui-
sição do edital pelos licitantes e o prazo de validade 
das propostas será de no máximo 120 (cento e vinte) 
dias.

41. Considere que por meio de um procedimento licitatório 
na modalidade concorrência, o Poder Executivo do Muni-
cípio X contratou a empresa ABC para realizar obras em 
uma determinada praça da cidade. Com base na situa-
ção hipotética e no que dispõe a Lei no 8.666/93, pode-se 
afirmar que

(A) considerando exclusivamente a autorização legal, 
a autoridade competente poderá exigir no curso do 
contrato da empresa ABC a prestação de garantia 
na modalidade seguro-garantia ou fiança-bancária.

(B) a autoridade competente poderá exigir da empresa 
ABC a prestação de garantia, que será escolhida 
discricionariamente pela contratada, no limite de até 
20% (vinte por cento) do valor do contrato.

(C) as cláusulas econômico-financeiras e monetárias do 
contrato administrativo firmado entre o Município X e 
a empresa ABC não poderão ser alteradas sem pré-
via concordância do contratado.

(D) em decorrência de caso fortuito, o contrato firmado 
entre as partes poderá ser prorrogado, independen-
do tal prorrogação de prévia justificação e autoriza-
ção da autoridade competente sempre que o interes-
se público assim recomendar.

(E) a empresa ABC poderá ser contratada por prazo in-
determinado quando ficar comprovado que a ausên-
cia de duração específica do contrato atende inte-
gralmente o interesse público.

42. Maria, cidadã do Município X, tem 18 (dezoito) anos de 
idade e deseja apresentar pedido de acesso a informa-
ções à Secretaria de Finanças da referida cidade.

De acordo com a Lei no 12.527/11 (Lei de Acesso à Infor-
mação), é correto afirmar que

(A) o pedido de Maria deve conter além de sua identifi-
cação, a especificação da informação requerida.

(B) a Secretaria de Finanças pode fazer exigências re-
lativas aos motivos determinantes da solicitação de 
informações de interesse público.

(C) em decorrência do formalismo que a Administração 
está sujeita, o órgão público é impedido de viabilizar 
alternativa de encaminhamento de pedido de acesso 
por meio de seus sítios oficiais na internet.

(D) a Secretaria de Finanças deverá conceder o acesso 
integral à informação requerida em até 180 (cento e 
oitenta) dias, sob pena de prática de ato de improbi-
dade administrativa.

(E) caso a Secretaria de Finanças indefira o acesso a 
informações, Maria poderá interpor recurso contra a 
decisão no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar da 
sua ciência.
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direito civiL

47. O contrato de arrendamento mercantil em que a arrenda-
tária e a locadora são pessoas vinculadas a um mesmo 
grupo econômico é denominado:

(A) self leasing.

(B) lease back.

(C) renting.

(D) financial lease.

(E) leasing operacional.

48. José financiou junto a uma instituição financeira a aqui-
sição de um apartamento num condomínio edilício me-
diante contrato com cláusula de alienação fiduciária em 
garantia. Após ficar um mês sem pagar, a instituição fi-
nanceira solicitou a intimação de José por meio do Car-
tório de Registro de Títulos e Documentos. Após duas 
tentativas de intimação pessoal, a intimação foi deixada 
com o funcionário da portaria encarregado do recebimen-
to de correspondências do prédio. Decorrido o prazo da 
intimação, a propriedade foi consolidada em nome da 
instituição financeira e marcado o leilão. José foi comu-
nicado da data, horário e local do leilão mediante e-mail 
constante do contrato de financiamento.

Sobre o caso hipotético, assinale a alternativa correta.

(A) A intimação deve ser pessoal ou por edital e não po-
deria ter sido deixada na portaria do prédio.

(B) Não poderia ter ocorrido a consolidação da proprie-
dade sem a possibilidade de efetiva ampla defesa e 
contraditório por parte do devedor.

(C) A intimação da data, horário e local do leilão deveria 
ter sido feita pessoalmente, razão pela qual a intima-
ção realizada por e-mail é nula.

(D) É assegurado a José o direito de preferência para 
adquirir o imóvel por preço mediante pagamento do 
valor da dívida, encargos, despesas e tributos.

(E) Somente após o não pagamento de três parcelas do 
financiamento poderia ter ocorrido o procedimento 
de consolidação da propriedade em nome do finan-
ciador.

49. Num loteamento de acesso controlado,

(A) o controle de acesso será definido na convenção a 
ser elaborada pelos moradores do loteamento, apro-
vada pela maioria absoluta.

(B) é vedado o impedimento de acesso de pedestres 
não residentes, devidamente identificados ou cadas-
trados.

(C) é permitido, desde que previsto em convenção, que 
veículos automotores de não moradores, mesmo 
que identificados, sejam impedidos de acessar as 
ruas do condomínio.

(D) as ruas e vias de circulação são de propriedade 
de todos os moradores, por meio de condomínio 
pró indiviso.

(E) é possível que sejam fechadas vias de circulação vi-
sando à segurança dos moradores do loteamento.

45. Suponha que por meio de um acordo administrativo, 
José, proprietário de um imóvel, e o Poder Público cele-
braram um acordo por escritura pública, permitindo que o 
Estado instale redes elétricas na sua propriedade.

Nesse caso, é correto afirmar que se trata de intervenção 
do estado na propriedade na modalidade

(A) requisição, cabendo indenização ulterior, se houver 
dano.

(B) ocupação temporária, que é direito não real e tem 
caráter de transitoriedade.

(C) limitação administrativa, que se caracteriza pela 
transitoriedade.

(D) servidão administrativa, que possui natureza jurídica 
de direito real.

(E) desapropriação indireta, e José tem o prazo de 20 
(vinte) anos para requerer a indenização.

46. Assinale a alternativa que está de acordo com a  
Lei no 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).

(A) A perda da função pública e a suspensão dos direitos 
políticos se efetivam independentemente do trânsito 
em julgado da sentença condenatória.

(B) Constitui crime a representação por ato de improbi-
dade contra agente público ou terceiro beneficiário, 
quando o autor da denúncia o sabe inocente.

(C) Constitui ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da administração pública 
perceber vantagem econômica para intermediar a li-
beração de verba pública.

(D) A aplicação das sanções previstas na Lei no 8.429/92 
depende da rejeição das contas pelo órgão de con-
trole interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.

(E) As ações destinadas a levar a efeitos as sanções 
previstas na Lei no 8.429/92 podem ser propostas 
até dez anos após o término do exercício de cargo 
em comissão. 
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52. O possuidor de má-fé

(A) responde por todos os frutos colhidos e percebidos, 
mas não pelos que, culposamente, deixou de per-
ceber.

(B) tem o direito de levantar as benfeitorias voluptuárias, 
se não causar dano à coisa e nem prejuízo ao pro-
prietário.

(C) responde pela perda, ou deterioração da coisa, ain-
da que acidentais, mesmo se provar que de igual 
modo se teriam dado, estando a coisa na posse do 
reivindicante.

(D) tem direito de ser ressarcido pelas benfeitorias ne-
cessárias e úteis.

(E) tem direito às despesas da produção e custeio.

53. Raimundo estava com muitas dívidas vencidas e de va-
lores elevados, com vários protestos, execuções judiciais 
e com o nome negativado em órgãos de proteção ao cré-
dito e resolveu vender o único imóvel de sua propriedade 
por um valor manifestamente inferior ao preço de mer-
cado, para captar rapidamente dinheiro e fugir do País. 
Referido imóvel foi comprado por Rodolfo; o contrato de 
compra e venda previa que o pagamento, em dinheiro e 
entregue em mãos do vendedor, ocorreria até o último 
dia do mês corrente. Anote-se que Rodolfo não sabia do 
estado de insolvência de Raimundo, que era notória, pois 
não teve o cuidado de diligenciar para obter certidões  
em nome deste. Entretanto, antes do dia do pagamen-
to, Rodolfo recebeu uma citação de uma ação pauliana, 
onde se postulava a anulação da venda.

Pode-se corretamente afirmar que

(A) a ação não poderia ser proposta contra Rodolfo, mas 
apenas contra Raimundo.

(B) como Rodolfo não tinha ciência do estado de insol-
vência de Raimundo, o negócio jurídico não pode ser 
anulado.

(C) Rodolfo, para conservar o bem adquirido, poderá de-
positar o preço que lhe corresponda ao valor real, 
com a citação de todos os interessados.

(D) o negócio jurídico é ineficaz perante os credores de 
Raimundo e não pode ser convalidado.

(E) os credores com garantia real não podem postular a 
anulação da venda realizada por Raimundo a Rodol-
fo, ainda que a garantia se torne insuficiente.

50. José, casado com Maria, com a qual tem dois filhos 
maiores, Pedro e Paulo, doou um carro de luxo para sua 
concubina Rita, em 01.01.2017. Ao tomar conhecimen-
to da doação realizada por José, Maria solicitou o divór-
cio, que foi registrado no Cartório de Registro Civil em 
01.01.2018. Maria, em 01.08.2019, procurou um advo-
gado para saber se poderia anular a doação do carro de 
luxo realizada por José à Rita. Sobre o caso hipotético, 
pode-se corretamente afirmar que a doação

(A) pode ser anulada exclusivamente a pedido de Maria 
em até dois anos da efetivação da doação.

(B) não pode ser anulada, tendo em vista que decorreu o 
prazo decadencial de dois anos, contados da doação.

(C) somente pode ser anulada a pedido de Pedro e Paulo, 
no prazo de até quatro anos da efetivação da doação.

(D) ainda não transcorreu o prazo decadencial e a doa-
ção pode ser anulada por Maria, bem como por Pe-
dro e Paulo.

(E) não pode mais ser anulada por Maria, por não mais 
ostentar a condição de esposa, mas pode ser anula-
da por Pedro e Paulo, em até dois anos contados da 
efetivação da doação.

51. Dispõe o Código Civil: “Art. 406. Quando os juros mora-
tórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa 
estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, 
serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para 
a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda 
Nacional”.

Segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justi-
ça, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido 
dispositivo, art. 406 do CC/2002, é:

(A) a prevista no Código Tributário Nacional (art. 161,  
§ 1o – um por cento ao mês).

(B) o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo).

(C) a SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custó-
dia).

(D) o IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado).

(E) o CDI (Certificado de Depósito Interbancário).
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56. Abel ajuizou ação onde postulava a condenação do Mu-
nicípio ao pagamento de uma indenização por danos ma-
teriais decorrentes de uma fratura sofrida em razão de ter 
caído em um buraco numa calçada. O Município, apesar 
de regularmente citado, não recorreu. 

Sobre o caso hipotético, assinale a alternativa correta.

(A) O Município será considerado revel e contra ele pre-
sumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formu-
ladas por Abel.

(B) Não se aplica ao Município o efeito material da re-
velia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe di-
zem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são 
considerados indisponíveis.

(C) O Município poderá intervir no processo em qualquer 
fase, inclusive após a sentença de mérito, podendo 
impugnar todos fatos alegados, requerer novamente 
a produção de provas, bem como todos os demais 
atos processuais.

(D) O juiz, em razão dos efeitos da revelia, deverá encer-
rar a fase probatória, dispensando a especificação e 
produção de provas das alegações do autor.

(E) Mesmo que as alegações de Abel se mostrem in-
verossímeis, não poderá o juiz afastar os efeitos da 
revelia.

57. A tutela provisória que pode sofrer o fenômeno da esta-
bilização é a

(A) tutela antecipada requerida em caráter incidental.

(B) tutela cautelar requerida em caráter incidental.

(C) tutela cautelar requerida em caráter antecedente.

(D) tutela antecipada requerida em caráter antecedente.

(E) tutela de evidência.

58. Pode-se corretamente afirmar que a questão prejudicial

(A) em regra, não faz coisa julgada.

(B) faz coisa julgada, mesmo que o julgamento do mérito 
não dependa da sua resolução.

(C) não faz coisa julgada se houver revelia.

(D) faz coisa julgada, mesmo que o juiz não detenha 
competência em razão da pessoa para resolvê-la.

(E) somente faz coisa julgada se houver requerimento 
expresso para ambas as partes.

direito ProcessuaL civiL

54. João recebeu uma citação de uma ação reivindicatória 
relativa a um imóvel que comprou de Pedro. Este foi de-
nunciado à lide por João.

Acerca do caso hipotético, pode-se corretamente afirmar 
que

(A) Pedro poderá realizar a denominada denunciação 
sucessiva contra seu antecessor imediato na cadeia 
dominial o qual, contudo, não poderá realizar nova 
denunciação.

(B) se João não tivesse denunciado Pedro à lide, não 
poderia mais exercer seu direito de regresso em 
ação autônoma.

(C) se o Pedro contestar o pedido formulado pelo autor 
da reivindicatória, o processo prosseguirá somente 
apenas contra ele, devendo ser excluído da relação 
processual João.

(D) se o Pedro for revel, João deverá prosseguir com 
sua defesa oferecida e deve recorrer, sob pena de 
perder o direito à evicção que deverá ser pleiteada 
em ação regressiva.

(E) se Pedro confessar os fatos alegados pelo autor da 
reivindicatória, João não poderá aderir ao reconheci-
mento, sob pena de renúncia ao direito de regresso.

55. Acerca dos prazos, pode-se corretamente afirmar que

(A) quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as inti-
mações somente obrigarão a comparecimento após 
decorridas 24 (vinte e quatro) horas.

(B) inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo 
juiz, será de 2 (dois) dias o prazo para a prática de 
ato processual a cargo da parte.

(C) será considerado intempestivo o ato praticado antes 
do termo inicial do prazo.

(D) na contagem de prazo processual ou de direito ma-
terial, em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, com-
putar-se-ão somente os dias úteis.

(E) o juiz pode reduzir prazos peremptórios se houver 
anuência das partes.
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59. A Fazenda Pública municipal foi regularmente intimada, 
na pessoa de seu representante judicial, para impugnar 
execução de obrigação de pagar quantia certa. O repre-
sentante da Municipalidade descobriu que a norma que 
fundamentou a condenação da Fazenda tinha sido de-
clarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal 
antes do trânsito em julgado da decisão que condenou 
a Fazenda do Estado. A inconstitucionalidade da norma 
não foi objeto da decisão que condenou a Municipalida-
de. O valor informado na intimação está correto, de acor-
do com a sentença condenatória.

Deve o representante da Municipalidade

(A) impugnar o cumprimento de sentença, sob o funda-
mento da inexigibilidade do título executivo judicial 
fundado em lei considerada inconstitucional.

(B) entrar com uma ação rescisória, a ser ajuizada em 
até dois anos do recebimento da intimação do cum-
primento de sentença.

(C) entrar com uma ação rescisória, a ser ajuizada em 
até dois anos do trânsito em julgado da decisão do 
recebimento da intimação do cumprimento de sen-
tença.

(D) não impugnar o cumprimento de sentença, tendo em 
vista a existência de coisa julgada que não é afetada 
pela declaração de inconstitucionalidade da norma.

(E) informar ao juízo, mediante petição simples, que a 
Municipalidade se nega a cumprir a decisão judicial, 
tendo em vista sua contrariedade à Constituição Fe-
deral.

60. Acerca da confissão, assinale a alternativa correta.

(A) A confissão judicial faz prova contra o confitente, 
bem como contra os litisconsortes.

(B) Nas ações que versarem sobre bens imóveis, a con-
fissão de um cônjuge não valerá sem a do outro, in-
dependentemente do regime de bens de casamento.

(C) A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se 
decorreu de erro de fato ou de coação.

(D) A parte que quiser invocar a confissão como prova 
pode aceitá-la no tópico que a beneficiar e rejeitá-la 
no que lhe for desfavorável.

(E) Vale como confissão a admissão, em juízo, de fatos 
relativos a direitos disponíveis e indisponíveis, desde 
que, quanto a estes, ocorra homologação judicial e 
assistência do representante legal ou do Ministério 
Público. 
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