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Leia atentamente as instruções abaixo:

ANALISTA DE PROJETOS NAVAIS

ADVOGADO (ADMINISTRATIVO E MARÍTIMO)

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:
  Este Caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, e Prova a)

Discursiva, conforme distribuição abaixo:

 b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas, com a Folha de Respostas 
da Prova Discursiva no verso.

02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que 
aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com 
caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

04 No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra 
correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta 
esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as 
letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar 
uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta.

06 Somente depois de decorrida 01 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu 
Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir 
em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência 
declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.

07 Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES a partir de 01 (uma) hora para o 
término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.

08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o 
candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu 
CADERNO DE QUESTÕES, ressalvado o estabelecido no item 7.

09 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as 
marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.

10 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine 
o  seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

Exemplo: A C D
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto l ( para as questões de 1 a 10)

Pandemia reverte progressos na                    
igualdade de gênero

    
 A pandemia do coronavírus reverteu o progresso 
global no alcance da igualdade entre homens e 
mulheres, concluiu o Fórum Econômico Mundial 
(FEM) em seu relatório Global Gender Gap de 2021, 
d i vu lgado  nes ta  quar ta - fe i ra  (31 /03 ) .  As 
consequências, segundo o órgão, podem ser 
duradouras.
 O índice anual, que rastreia a evolução de 
lacunas na paridade de gênero desde 2006, avalia o 
progresso na obtenção da igualdade de gênero em 
quat ro  es feras  pr inc ipa is :  par t i c ipação e 
oportunidade econômica, realização educacional, 
saúde e sobrevivência e representação política.
 A lacuna global de paridade de gênero está 
atualmente 68% fechada, de acordo com o relatório 
deste ano, que abrangeu 156 países. Isso representa 
uma redução de meio ponto percentual em relação ao 
ano anterior. Continuando nesse ritmo, levará 133,4 
anos para alcançar a paridade global entre homens e 
mulheres.
 Segundo o documento, o declínio mundial na 
paridade de gênero foi impulsionado principalmente 
pelo fraco desempenho em grandes economias 
avançadas e emergentes.
 Neste contexto, o coronavírus foi apontado como 
parcialmente responsável por reabrir essas lacunas.           
Dados preliminares sugerem que as consequências 
econômicas e sociais da pandemia afetaram mais a 
ala feminina, com 5% de todas as mulheres que 
tinham alguma ocupação tendo perdido seus 
empregos até o momento, em comparação com 3,9% 
dos homens. Outros dados também mostraram um 
declínio significativo no número de mulheres 
contratadas para cargos de liderança, revertendo o 
progresso recente em um a dois anos.
 A crise sanitária provocada pela covid-19 também 
acelerou a digitalização e a automação, levando a 
rápidas inovações no mercado de trabalho. Mas os 
dados indicam que as disparidades de gênero são 
mais prováveis justamente no setor de inovação 
tecnológica. As mulheres, segundo o relatório, 
representam um terço ou menos da força de trabalho 
nos setores de computação em nuvem, engenharia e 
dados e inteligência artificial. A baixa chegada de 
novos talentos em tais setores é um sinal de que a 
proporção de mulheres que ingressam aumentou 
apenas marginalmente, ou mesmo caiu, nos últimos 
anos.
 Dos oito setores de empregos analisados, apenas 
dois ("Pessoas e Cultura" e "Produção de Conteúdo") 

alcançaram a paridade de gênero. Enquanto isso, as 
m u l h e r e s  c o n t i n u a m  s e v e r a m e n t e  s u b -
representadas em muitos setores. Um novo indicador 
introduzido este ano aponta inclusive que é ainda 
mais difícil para as mulheres fazerem a transição para 
campos onde elas já estão sub-representadas.
 No contexto da pandemia, as mulheres também 
estão mais propensas ao estresse devido a uma 
longa "dupla jornada" de trabalho remunerado e não 
remunerado, devido ao fechamento de escolas e à 
oferta limitada de serviços de assistência. Este seria 
outro obstáculo para as mulheres conquistarem 
posições de liderança ou ingressarem em novos 
setores.
 As condições agravadas pela pandemia, adverte 
o relatór io,  podem deixar "c icatr izes" nas 
oportunidades econômicas para as mulheres no 
futuro.
 Com apenas 22,3% de sua lacuna fechada, a 
representação política é a menos desenvolvida das 
quatro lacunas de gênero analisadas pelo FEM. A 
diferença aumentou 2,4 pontos percentuais desde o 
relatório do ano passado. Em todos os países 
avaliados, as mulheres representaram apenas 25,7% 
dos cerca de 35,5 mil assentos no parlamento e 
22,8% dos mais de 3,4 mil ministros em todo o 
mundo. No ritmo atual, levará 145,5 anos para 
alcançar a paridade de gênero na esfera política.
 Participação e oportunidade econômica, por sua 
vez, compõem a segunda lacuna de menor evolução. 
Após um ano de ligeira melhora, o índice mais recente 
mediu a lacuna como 58% fechada. Por enquanto, 
serão necessários 257,2 anos para que a 
participação e as oportunidades econômicas sejam 
iguais para homens e mulheres.
 Quando se trata de realização educacional, 
saúde e sobrevivência, entretanto, as lacunas estão 
quase fechadas. A lacuna global de realização 
educacional entre homens e mulheres, por exemplo, 
encontra-se 96,3% fechada. No ritmo atual, a 
paridade total deve ser alcançada em 13 anos, sendo 
que 30 países já a conquistaram.
 Já a lacuna de saúde e sobrevivência está 95,6% 
fechada atualmente, após um pequeno declínio no 
ano passado (não relacionado à covid-19). O tempo 
que levará para o fechamento dessa lacuna não foi 
definido.
 Pelo décimo segundo ano consecutivo, a Islândia 
foi classificada como o país com maior igualdade de 
gênero no mundo.
 A Europa Ocidental continuou sendo a região que 
mais progrediu em direção à paridade de gênero, com 
77,5% da lacuna fechada, seguida pela América do 
Norte, com 76,4%. Por outro lado, com apenas 61,5% 
de lacunas fechadas, o Oriente Médio e o Norte da 
África foram novamente as regiões que têm um 
caminho mais longo pela frente.
 Os maiores avanços deste ano foram observados 
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na Lituânia, Sérvia, Timor-Leste, Togo e Emirados  
Árabes Unidos. Timor-Leste e Togo ficaram entre os 
únicos quatro países (incluindo a Costa do Marfim e a 
Jordânia) que conseguiram melhorar suas lacunas de 
participação e oportunidade econômica em pelo 
menos um ponto percentual desde o último relatório.
 Para alcançar um futuro com maior igualdade 
entre homens e mulheres, o FEM recomenda um 
maior investimento no setor de cuidados, bem como 
políticas de licenças iguais para homens e mulheres.  
Políticas e práticas direcionadas também são 
necessárias para superar a segregação ocupacional 
por gênero. Por último, o relatório apela para políticas 
de requalificação e práticas gerenciais em meio de 
carreira que incorporem práticas sólidas e imparciais 
para contratação e promoções.

(Adaptado de: dw.com/pt-br)

1. No quinto parágrafo, um dos critérios utilizados 
para comparação do aumento da desigualdade de 
gênero, no contexto da pandemia, é:

A) índice de reajuste de salários
B) percentual de perda de empregos
C) acesso a planos de saúde privados
D) forma de ingresso em curso superior

2. No segundo parágrafo, o emprego dos dois-
pontos tem o objetivo de:

A) apresentar uma sequência em gradação
B) introduzir uma enumeração de elementos
C) sintetizar um conjunto de aspectos indicados
D) estabelecer comparação entre grupos de fatores

3. No sétimo parágrafo, a segunda frase é 
introduzida e ligada à primeira por expressão que tem 
o valor de:

A) simultaneidade
B) conformidade
C) probabilidade
D) finalidade

4. No oitavo parágrafo, o conectivo que pode ser 
usado para unir a segunda frase à primeira, 
explicitando a relação de sentido estabelecida, é:

A) entretanto
B) embora
C) logo
D) se

5. “Continuando nesse ritmo, levará 133,4 anos para 
alcançar a paridade global entre homens e mulheres” 
(3º parágrafo). 
Reescrevendo o trecho inicial, a formulação que 
mantém o sentido original é:

A) ainda que continue nesse ritmo 
B) a fim de continuar nesse ritmo
C) antes de continuar nesse ritmo
D) caso continue nesse ritmo

6. Nas frases acima, os verbos “seria” e “levará” 
encontram-se, respectivamente, nos seguintes 
tempo e modo:

A) pretérito imperfeito do subjuntivo/futuro do 
subjuntivo 

B) futuro do pretérito do indicativo/futuro do presente 
do indicativo

C) futuro do presente do indicativo/pretérito 
imperfeito do subjuntivo

D) pretérito mais-que-perfeito do indicativo/futuro do 
pretérito do indicativo

7. Uma expressão verbal na voz passiva encontra-
se em:

A) “as consequências econômicas e sociais da 
pandemia afetaram mais a ala feminina, com 5% 
de todas as mulheres”

B) “As mulheres, segundo o relatório, representam 
um terço ou menos da força de trabalho nos 
setores de computação em nuvem”

C) “Por enquanto, serão necessários 257,2 anos 
para que a participação e as oportunidades 
econômicas sejam iguais para homens e 
mulheres”

D) “o declínio mundial na paridade de gênero foi 
impulsionado pr incipalmente pelo fraco 
desempenho em grandes economias avançadas 
e emergentes” 

“Este seria outro obstáculo para as mulheres 
conquistarem posições de l iderança ou 
ingressarem em novos setores” (8º parágrafo)
“O tempo que levará para o fechamento dessa 
lacuna não foi definido” (13º parágrafo)

Trecho para a questão 6.
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8. Um verbo transitivo indireto é apresentado em:

A) “A pandemia do coronavírus reverteu o progresso 
global no alcance da igualdade entre homens e 
mulheres, concluiu o Fórum Econômico Mundial 
(FEM)” (1º parágrafo)

B) “Dados  p re l im ina res  suge rem que  as 
consequências econômicas e sociais da 
pandemia afetaram mais a ala feminina, com 5% 
de todas as mulheres” (5º parágrafo)

C) “Em todos os países avaliados, as mulheres 
representaram apenas 25,7% dos cerca de 35,5 
mil assentos no parlamento” (10º parágrafo)

D) “Por último, o relatório apela para políticas de 
requalificação e práticas gerenciais em meio de 
carreira que incorporem práticas sólidas e 
imparciais para contratação e promoções” (17º 
parágrafo)

9. A palavra formada a partir de um verbo é: 

A) região
B) inovação
C) transição
D) condição

10. Uma paroxítona se encontra acentuada em:

A) gênero
B) índices
C) prováveis
D) econômicas

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Um funcionário resolveu criar senhas com uma 
sequência de 3 das 8 letras da sigla EMGEPRON. 
Por exemplo, MEE, GMN e EME são três diferentes 
senhas. O número máximo de senhas distintas que 
esse funcionário poderá criar é igual a:

A) 318
B) 336
C) 384
D) 392

12. Admite-se que a probabilidade de um candidato 
passar em um concurso seja 2%. Se dois irmãos 
fazem esse concurso, a probabilidade de apenas um 
passar é igual a:

A) 2%
B) 1%
C) 1,96%
D) 3,92%

13. Cerca de 38 funcionários de uma empresa 
responderam um questionário com três perguntas de 
múltipla escolha. O resultado obtido foi:

Ÿ 18 funcionários acertaram a questão número1;
Ÿ 25 acertaram a questão número 2;
Ÿ 30 acertaram a questão número 3;
Ÿ 10 acertaram as três questões;
Ÿ 13 acertaram somente uma das questões;
Ÿ nenhum errou as três questões. 

Se n é o número de funcionários que acertaram 
somente duas questões desse teste, a soma dos 
algarismos de n é igual a:

A) 6
B) 7
C) 8
D) 9

14. Na proposição “André é analista de sistema e 
Raul é engenheiro”, o conectivo lógico utilizado 
denomina-se:

A) condicional
B) bicondicional
C) disjunção
D) conjunção

15. A negação de “Camila é advogada ou Bruno é 
analista técnico” está corretamente indicada na 
seguinte opção:

A) Camila não é advogada ou Bruno não é analista 
técnico.

B) Camila não é advogada e Bruno não é analista 
técnico.

C) Camila não é advogada ou Bruno é analista 
técnico.

D) Camila não é advogada e Bruno é analista 
técnico.
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16. Um gerente de produção fez a seguinte 
declaração:

“Se o funcionário é bem remunerado, então a 
produção é alta.”

Uma proposição logicamente equivalente à do 
gerente está indicada na seguinte opção:

A) Se a produção não é alta, então o funcionário não 
é bem remunerado.

B) Se a produção não é alta, então o funcionário é 
bem remunerado.

C) Se o funcionário não é bem remunerado, então a 
produção não é alta.

D) Se o funcionário não é bem remunerado, então a 
produção é alta.

17. Sejam A, B e C três conjuntos distintos e não 
vazios tal que B   C = A. Pode-se afirmar 
corretamente que C   (B – A) é igual ao seguinte 
conjunto:

A) 
B) B     C
C) A     C
D) C

18. Considere as proposições:

Os valores lógicos verdade (V) e falsidade (F) das 
proposições p e q são, respectivamente:

A) V e V
B) F e F
C) V e F
D) F e V

p : O número de permutações simples de 5 
elementos distintos é igual a 120.
q :  O conjunto A={1;2;3;4;5} possui 20 
subconjuntos distintos com 3 elementos.

19. Retira-se de uma caixa 2/3 do total de n bolas e 
em seguida 1/5 do restante. Se nessa caixa restaram 
exatamente 12 bolas, na primeira retirada saiu a 
seguinte quantidade de bolas:

A) 5
B) 15
C) 30
D) 45

20. Em um grupo de 20 analistas de projetos, todos 
falam inglês ou francês. Se 18 falam inglês e 16 falam 
francês, escolhendo-se ao acaso um desses 
analistas, a probabilidade de ele falar apenas um dos 
idiomas é igual a:

A) 20%
B) 30%
C) 50%
D) 70%

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O partido L promoveu ação direta de 
inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal 
Federal, tendo obtido decisão que declarou a 
inconstitucionalidade de determinada lei federal. Tal 
decisão, nos termos da lei de regência, é irrecorrível, 
salvo a apresentação de:

A) ação rescisória  
B) agravo regimental 
C) incidente de infringência   
D) embargos declaratórios 

22. O complexo sistema de controle das atividades 
governamentais abrange órgãos internos e externos. 
Mesmo o Presidente da República deve prestar 
contas sobre os gastos realizados que, nos termos da 
Constituição Federal, será apreciada pelo:

A) Comitê da Câmara dos Deputados, com parecer 
do Tribunal de Contas da União  

B) Senado Federal, com parecer posterior do 
Tribunal de Contas da União 

C) Congresso Nacional, com parecer prévio do 
Tribunal de Contas da União  

D) Órgão misto parlamentar com parecer do Tribunal 
de Contas da União  
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23. S.K. apresenta, como cidadão, proposta de 
reforma do Poder Judiciário e a encaminha ao 
Congresso Nacional. A Constituição Federal sofreu 
várias reformas desde 1988 e, em 2004, fez surgir o 
Conselho Nacional de Justiça, que passou a 
centralizar a administração do Poder Judiciário 
nacional. Nos termos da Constituição Federal e da 
interpretação assente do Supremo Tribunal Federal, 
compete ao Conselho Nacional de Justiça:

A) receber reclamações contra órgãos prestadores 
de serviços notariais 

B) interferir em quaisquer processos judiciais em 
grau de recurso

C) fixar penas privativas ou alternativas de liberdade
D) determinar o sigilo nos processos judiciais 

24. Rosi participa do movimento em prol da 
legitimação dos ocupantes de cargos políticos, o que 
inclui a fiscalização dos mandatos ocupados em 
todos os poderes. Verifica que, de acordo com a 
Constituição Federal, o Presidente da República, na 
vigência do seu mandato, será submetido a 
julgamento perante o: 

A) C o n g r e s s o  N a c i o n a l  n o s  c r i m e s  d e 
responsabilidade

B) Supremo Tribunal Federal nas infrações penais 
comuns 

C) primeiro grau por atos estranhos ao exercício de 
suas funções

D) Tribunal de Justiça do Distrito Federal por crimes 
de menor potencial ofensivo

25. No âmbito legislativo, existe um rol de normas 
que somente podem surgir pela iniciativa de alguns 
sujeitos ativos. No caso dos projetos de lei de 
iniciativa do Presidente da República, do Supremo 
Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, esses 
projetos terão início na Câmara dos Deputados. 
Nesses casos, nos termos da Constituição Federal,  
poderá solicitar urgência na apreciação dos    
projetos o:

A) Presidente do Supremo Tribunal Federal 
B) Presidente do Superior Tribunal de Justiça
C) Presidente do Tribunal Superior Eleitoral  
D) Presidente da República

26. Ralf é gerente de determinado órgão federal, 
sendo subordinado a Clélia, que exerce o cargo de 
supervisora.  Em determinado momento,  a 
supervisora, ao verificar que Ralf, por acúmulo de 
trabalho, não praticou ato de sua competência, 
resolve praticar o ato diretamente, já encaminhando 
para a conclusão e ciência dos interessados. Nesses 
casos em que autoridade hierarquicamente superior 
interfere em autoridade subordinada, pode-se aferir a 
existência de:

A) atribuição 
B) delegação 
C) avocação  
D) exibição 

27. Claustro é gerente administrativo da autarquia 
federal CCF, exercendo suas funções há longos 
anos. Dentre suas atividades, consta a administração 
dos bens autárquicos. Em determinado ano, é 
comunicado, pelo assessor jurídico, de ocupação 
irregular de um imóvel situado em área rural, mas 
registrado em nome da autarquia. Realizando 
diligências no local, verifica que a ocupação já dura 
mais de dez anos. As tentativas de desocupação 
voluntárias não lograram êxito. Nos termos das 
normas aplicáveis aos bens das autarquias, é correto 
dizer que:

A) são alienáveis livremente 
B) não são passíveis de usucapião 
C) são bens particulares  
D) não são passíveis de concessão 

28. Scott foi eleito governador do Estado Z e, 
consoante promessas de campanha, apresentou, 
nos primeiros cem dias de governo, amplo projeto de 
desestatização para diminuir o tamanho do Estado na 
economia, vez que professa ideologia liberal que 
apregoa menor intervenção estatal no domínio 
econômico. Em levantamento dos seus assessores, 
verifica a existência de dez fundações e quinze 
sociedades de economia mista. Após estudo sobre a 
viabilidade do seu projeto, expede os atos 
necessários no âmbito de sua competência. No 
pertinente às fundações públicas, é correto dizer que 
a sua extinção deve ocorrer mediante:

A) resolução 
B) decreto executivo 
C) lei formal  
D) ato legislativo
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29. Nos termos da Constituição Federal, as 
sociedades de economia mista podem explorar 
atividades econômicas devendo sujeição ao regime 
jurídico próprio das empresas privadas, EXCETO:

A) questões tributárias  
B) relações civis
C) contratos trabalhistas  
D) licitações

30. Colbert é servidor público indicado para o 
acompanhamento de diversas execuções de 
contratos realizados pelo município BM. Nos termos 
da Lei nº 8.666/93, executado o contrato, o seu objeto 
será recebido,  em se t ra tando de obras, 
provisoriamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante:

A) ata do evento
B) recibo detalhado  
C) termo circunstanciado 
D) relatório de acompanhamento   

31. A sociedade empresária OT contratou com o 
município NJ, após processo licitatório onde obteve o 
primeiro lugar, tendo apresentado a melhor proposta. 
Foram previstas várias cláusulas de atualização de 
valores no instrumento contratual. Nos termos da Lei 
nº 8.666/93, a variação do valor contratual para fazer 
face ao reajuste de preços previsto no próprio 
contrato, as atualizações, compensações ou 
penalizações financeiras decorrentes das condições 
de pagamento nele previstas, bem como o empenho 
de dotações orçamentárias suplementares até o 
limite do seu valor corrigido, não caracterizam 
alteração do contrato, podendo ser registrados por 
simples:

A) aditamento 
B) apostila 
C) registro  
D) anotação

32.  A sociedade empresária LW está em 
negociação com a sociedade empresária LT, 
envolvendo vários contratos imobiliários que 
mesclam compra e venda, bem como locações, e 
atividades com bens móveis. As discussões são 
realizadas durante longo período, com a participação 
dos advogados de ambas as partes, tendo surgido 
contrato conferindo alguns privilégios à sociedade 
empresária LW. Em eventual discussão quanto à 
validade das normas contratuais, nos termos do 
Código Civil, deve ser observado que os contratos 
civis e empresariais:

A) devem ser interpretados em prol do que não tem 
privilégios  

B) presumem-se paritários e simétricos 
C) admitem sempre intervenção externa do Estado 
D) permitem revisão contratual ampla

33. Hemengarda realiza contrato com Gilda de 
empréstimo da quantia correspondente a R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais) para pagamento 
em prestações. Como a credora mantinha relações 
sociais com parentes da devedora, pediu que um dos 
parentes desta atuasse como fiador. A devedora não 
concordou com essa indicação. O contrato foi 
formalizado e também foi realizada a fiança, como 
postulado pela credora. Nos termos do Código Civil:

A) o contrato de empréstimo é nulo pela divergência 
do afiançado 

B) o contrato de empréstimo é perfeito, mas nula a 
fiança

C) a fiança não pode ser admitida nessa espécie de 
contrato  

D) a fiança é perfeita mesmo contra a vontade do 
devedor

34. Sheik contratou seguro com a sociedade 
seguradora APHO, não tendo indicado pessoa 
beneficiária. Nos termos do Código Civil, no seguro 
de pessoas, na falta de indicação da pessoa ou 
beneficiário, o capital segurado será pago por:

A) inteiro aos herdeiros 
B) inteiro ao cônjuge  
C) metade aos indicados em testamento 
D) metade ao cônjuge não separado judicialmente
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35. Peter é consultor legislativo e recebe como 
encargo a realização de pesquisa sobre tratados e 
direito nacional. Nos termos da interpretação assente 
do Supremo Tribunal Federal, quanto aos tratados, 
como regra, é correto assentar que têm equivalência 
de norma:

A) constitucional
B) legal ordinária 
C) supranacional
D) integrativa 

36. O Fundo Monetário Internacional surgiu durante 
crise monetária internacional e hoje agrega a maior 
parte dos países do mundo. Como objetivo 
autodeclarado, o FMI trabalha para a:

A) imposição de valores capitalistas
B) determinação de cr i tér ios mundia is  de 

contabilidade 
C) realização de desenvolvimento econômico 

dependente 
D) cooperação monetária global

37.Nos termos da Lei Orgânica do Tribunal 
Marítimo, considera-se embarcação mercante toda 
construção utilizada como meio de transporte por 
água, e destinada à indústria da navegação, 
quaisquer que sejam as suas características e lugar 
de tráfego. Ficam-lhe equiparados:

A) as da Marinha de Guerra, quando utilizadas 
parcialmente no transporte remunerado de 
passageiros 

B) as aeronaves durante a flutuação, desde que 
colidam com outra aeronave

C) instalações estruturais utilizadas para pesquisas 
científicas   

D) ilhas artificiais utilizadas para atividades 
remuneradas 

38. Murilo promoveu ação pelo procedimento 
comum em face da União Federal por danos 
decorrentes de colisão de navios ocorrida em águas 
territoriais brasileiras. Requereu a produção de 
provas, postulando a requisição dos elementos 
colhidos pelo Tribunal Marítimo sobre o infausto 
evento. Nos termos da Lei Orgânica do Tribunal 
Marítimo, as decisões do Tribunal Marítimo quanto à 
matéria técnica referente aos acidentes e fatos da 
navegação têm valor probatório e se presumem 
certas sendo:

A) impossíveis de reexame pelo Poder Judiciário 
B) suscetíveis de reexame pelo Poder Judiciário 
C) eventualmente objeto de reexame pelo Poder 

Judiciário  
D) consideradas como provas estáticas no reexame 

pelo Poder Judiciário

39. Nos termos da Lei sobre Registro da 
Propriedade Marítima, as pessoas ou entidades que 
operem, de modo habitual, embarcação com 
finalidade lucrativa será deferido o registro de:

A) Armador 
B) Navegador 
C) Proprietário  
D) Arrais

40. Nos termos da Lei nº 9966/2000, as embalagens 
contendo substâncias nocivas ou perigosas, além de 
pos ic ionadas de acordo com cr i té r ios  de 
compatibilidade com outras cargas existentes a 
bordo, atendidos os requisitos de segurança do navio 
e de seus tripulantes, de forma a evitar acidentes, 
devem ser devidamente: 

A) conferidas e contadas
B) analisadas e  guardadas
C) depositadas e armazenadas 
D) estivadas e amarradas

41. A sociedade empresária CHU obteve a 
concessão de porto organizado e, logo após, para 
reorganizar as atividades, formalizou, com várias 
outras sociedades, contratos de prestação de 
serviços e fornecimento de bens. Nos termos da              
Lei nº 12.815/2013, é correto assentar que os 
contratos celebrados entre a concessionária e 
terceiros serão:

A) submetidos às at iv idades regulatór ia e   
fiscalizatória da Aneel

B) da responsabilidade do poder concedente
C) regidos pelas normas de direito privado 
D) regidos pelas normas de direito público
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42. Nos termos da Lei nº 12.815/2013, a 
administração do porto organizado poderá pactuar 
com o interessado, na movimentação de cargas com 
mercado não consolidado, o uso temporário de áreas 
e instalações portuárias localizadas na:

A) central do porto organizado
B) poligonal do porto organizado 
C) mediana  do porto organizado
D) lateral do porto organizado

43. Nos termos da Lei nº 10.233/2001, quando se 
tratar de exploração de infraestrutura de transporte 
público, precedida ou não de obra pública, e de 
prestação de serviços de transporte associados à 
exploração da infraestrutura, a outorga ocorrerá 
mediante:

A) delegação 
B) autorização 
C) permissão   
D) concessão

44. Nos termos da Lei nº 9.432/97, o contrato em 
virtude do qual o afretador tem a posse, o uso e o 
controle da embarcação por tempo determinado, 
incluindo o direito de designar o comandante e a 
tripulação, é denominado afretamento: 

A) a casco nu 
B) por tempo 
C) por viagem
D) com porteira fechada  

45. Míriam, Sônia e Renata estabelecem sociedade 
limitada. Após um período de atividade, Renata 
pretende ceder suas cotas sociais. Nos termos do 
Código Civil, o sócio pode ceder sua cota, total ou 
parcialmente, a quem seja sócio, independentemente 
de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver 
oposição de titulares de mais de: 

A) 1/2 do capital social
B) 1/3 do capital social
C) 1/4 do capital social 
D) 1/5 do capital social 

46. Nos termos da Lei nº 6.404/76,  a garantia que 
assegura à debênture privilégio geral sobre o ativo da 
companhia, mas não impede a negociação dos bens 
que compõem esse ativo denomina-se:

A) real 
B) simples  
C) flutuante
D) custodiada

47. Wanda é acionista da companhia NAP, tendo 
um milhão de ações ordinárias. Pretende participar 
das votações relevantes quando houver convocação 
das assembleias. Nos termos da Lei nº 6.404/76, é 
correto assentar que:
 
A) é vedado atribuir voto plural a qualquer classe de 

ações 
B) o estatuto não pode estabelecer limitação ao 

número de votos de cada acionista 
C) a cada ação ordinária corresponde dois votos nas 

deliberações da assembleia geral
D) o estatuto não poderá deixar de conferir às ações 

preferenciais direito a voto

48. Cosme exerce atividade empresarial, sendo 
acionista de  sociedades que atuam em vários 
segmentos econômicos e pretende ingressar no 
mercado de capitais com companhias que negociam 
ações em bolsa. Seu projeto consiste em comandar 
uma ou mais soc iedades.  Nos termos da                      
Lei nº 6.404/76, denomina-se acionista controlador a 
pessoa, natural ou jurídica, que é titular de direitos de 
sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a 
maioria dos votos nas deliberações da assembleia 
gera l  e  o poder  de e leger  a maior ia  dos 
administradores da companhia e: 
 
A) participa de grupo de pessoas que externamente 

financiam a atividade da companhia   
B) usa efetivamente seu poder para dirigir as 

atividades sociais e orientar o funcionamento dos 
órgãos da companhia

C) fiscaliza por meio de interpostas pessoas as 
atividades dos executivos aguardando os 
dividendos

D) mantém distância da administ ração da 
companhia somente cobrando resultados nos 
momentos societários adequados
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49. Didi é acionista da sociedade empresária que 
tem ações cotadas em bolsa e pretende atuar na 
assembleia geral quando ocorrer sua realização. Nos 
termos da Lei nº 6.404/76, a assembleia geral pode 
ser  convocada por  ac ion is tas  quando os 
administradores não atenderem, no prazo de oito 
dias, a pedido de convocação de assembleia para 
ins ta lação do conselho fisca l ,  desde que 
representem, no mínimo:  

A) dois por cento do capital votante 
B) três por cento do capital votante
C) quatro por cento do capital votante  
D) cinco por cento do capital votante
 

50. Krot é advogado e organiza, com sua equipe, a 
criação de sociedade anônima, além de, em outro 
projeto, buscar a emissão de debêntures. Uma de 
suas preocupações consiste na escolha de agente 
fiduciário. Nos termos da Lei nº 6.404/76, somente 
podem ser nomeados agentes fiduciários instituições 
financeiras que, especialmente autorizadas pelo 
Banco Central do Brasil, tenham por objeto a 
administração ou a custódia de:
 
A) ouro
B) imóveis
C) cheques 
D) bens de terceiros  
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PROVA DISCURSIVA

Esta prova é composta de 03 (três) questões discursivas que deverão ser respondidas dentro do espaço 
correspondente na  Folha de Respostas da Prova Discursiva (no verso do Cartão de Respostas).

O rascunho a seguir NÃO será considerado ou corrigido. 

Certifique-se de não colocar marcas, assinar, rasurar ou preencher seu nome na Folha de Resposta da Prova 
Discursiva de modo que sua prova possa ser identificada, pois não será avaliada a prova que tenha qualquer 
marca ou assinatura fora do local apropriado.

Cada questão deve ser respondida utilizando o máximo de 10 linhas para ser corrigida. Qualquer fragmento de 
resposta que ultrapassar esse limite será desconsiderado, tornando-a incompleta para efeito de correção.

Para cada questão serão atribuídos até 10 (dez) pontos, levando-se em consideração o domínio do conteúdo, a 
legibilidade e a coerência. 
Total de pontos da prova discursiva: 30 pontos.

QUESTÃO 1

O imóvel localizado no município B foi desapropriado pelo Estado XC. O valor utilizado para fixar a indenização foi 
o obtido perante o cadastro realizado para efeito de pagamento do imposto predial e territorial urbano, que foi 
anexado aos autos do processo administrativo. Os proprietários foram comunicados e apresentaram 
requerimento impugnando o ato. O requerimento foi indeferido, prosseguindo-se aos atos de execução. Após 
esgotada a fase administrativa, foi iniciada a fase judicial.
Analise o enunciado aplicando-se as normas constitucionais e legais pertinentes e especificando no mínimo  
(três) dos seguintes itens: (Utilize no máximo 10 linhas.)

a)  a natureza da desapropriação; 
b)  os atos administrativos necessários;
c)  na fase judicial, o critério para fixar o valor do depósito;
d)  na fase judicial, o requerimento que deve ser formulado para utilização do bem;
e)  requisitos para levantamento do valor pelos expropriados. 

RASCUNHO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QUESTÃO 1 - RESPOSTA
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QUESTÃO 2

O diretor da Agência Reguladora XX determinou a suspensão de atividades realizadas no âmbito de determinada 
área utilizada pela sociedade empresária XZ, impedindo o exercício de parte de sua atividade econômica, 
pertinente a petróleo e gás, gerando grandes prejuízos. A sociedade apresentou requerimento administrativo 
postulando a suspensão do ato da agência que teve o seu desenrolar. Inicialmente, o pleito foi indeferido, sendo 
certo que o recurso administrativo não tem efeito suspensivo. As provas do ato, bem como dos prejuízos, são 
comprováveis por documentos. A sociedade defende que o ato da Agência não tem base legal ou regulamentar e 
apresentou provas quanto à idoneidade dos seus atos.
De acordo com o relatado, indique no mínimo 2 (dois) pontos relevantes pertinentes em relação aos citados a 
seguir: (Utilize no máximo 10 linhas.)

a)  o exercício do poder da agência reguladora no controle dos atos dos administrados; 
b)  a regularidade do ato de interdição; 
c)  o controle judicial dos atos das agências; 
d)  o meio utilizado para a defesa da sociedade. 

RASCUNHO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QUESTÃO 2 - RESPOSTA
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RASCUNHO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QUESTÃO 3 - RESPOSTA

QUESTÃO 3

O navio de bandeira brasileira BG, em percurso pela costa nacional, veio a colidir com outra embarcação 
nacional. Os fatos foram comunicados à Capitania dos Portos e, posteriormente, demandaram a intervenção do 
Tribunal Marítimo. Uma das embarcações era conduzida por marítimo estrangeiro. Ambas as embarcações estão 
vinculadas à Marinha mercante. No âmbito do Tribunal Marítimo, houve a determinação de diligências para o 
esclarecimento do evento. Após a conclusão das investigações, além das consequências no âmbito da 
competência administrativa, surgiram indícios da prática de crimes.
Observado o enunciado, desenvolva no mínimo 2 (dois) dos seguintes aspectos: (Utilize no máximo 10 linhas.)

a) competência (ou jurisdição) do Tribunal Marítimo sobre o evento; 
b) a circunstância de um dos navios ser conduzida por marítimo estrangeiro; 
c) a possibilidade de diligências pelo Tribunal Marítimo;
d) o efeito de surgimento de indícios da prática de crimes. 
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