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INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 
 

❖ Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 04 (quatro) horas corridas para o cargo de ANALISTA 

LEGISLATIVO - ANALISTA JURÍDICO 

❖ Este tempo inclui o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 

❖ Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.  

❖ O CARTÃO RESPOSTAS NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 

destinados às respostas. 

❖ A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra correspondente 

à resposta solicitada de cada questão. 

❖ Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma 

alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.  

❖ Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da Prova 

Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas. 

❖ O candidato que se retirar do local de provas após decorridos os primeiros 60 (sessenta) minutos do início da prova somente 

poderá anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala. 

❖ Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição 

em Ata de suas respectivas assinaturas.  

❖ Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA 

devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as 

providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação 

posterior. 

❖ Não haverá consulta de gabarito e resultado por telefone. 
 

 

ANALISTA LEGISLATIVO 
ANALISTA JURÍDICO 

❖ Ao receber este caderno, verifique se: 

▪ A sua opção de CARGO está correta. 

▪ Contém 40 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 40. e uma PEÇA JURÍDICA, discursiva 

▪ Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

I N S T R U Ç Õ E S  G E R A I S  
 

INSCRIÇÃO  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I
 

Por que vivemos na sociedade do cansaço, segundo este filósofo 
 

Por Cesar Gaglioni  
27 de ago de 2019 

 

Para o coreano Byung-chul Han, a contemporaneidade é marcada por um excesso de positividade que culmina nas mais diversas 

patologias psicológicas 
 

O filósofo sul-coreano Byung-chul Han se debruçou sobre o tema da exaustão e produziu o ensaio “Sociedade do cansaço”, 
publicado no Brasil em formato de livro pela editora Vozes. No texto, Han argumenta que cada época possui epidemias próprias, como 
as doenças bacteriológicas e virais que marcaram o século 20. Para ele, as patologias neurais definem o século 21 – e todas elas surgem 
a partir de um denominador comum: o excesso de positividade. 
A positividade e a sociedade do desempenho 

Para Han, os males da alma surgem de um excesso de positividade presente em todas as esferas da sociedade contemporânea. 
Nesses discursos, predominam as mensagens de ação produtiva e as ideias de que todas as metas são alcançáveis. O autor simboliza 
esse fenômeno a partir do slogan da campanha presidencial de Barack Obama em 2008: “Yes, we can” (“Sim, nós podemos”, em tradução 
livre) e do slogan da Nike, “just do it” (“simplesmente faça”). 

De acordo com o filósofo, o excesso de positividade presente na contemporaneidade culmina na criação de uma “sociedade do 
desempenho”, um cenário em que a produtividade se torna um norte para os indivíduos. Han afirma que a sociedade do desempenho 
seria um contraponto à sociedade disciplinar postulada pelo filósofo francês Michel Foucault no século 20. 

Na sociedade disciplinar de Foucault, o indivíduo é vigiado constantemente, estando sujeito às normas locais e às punições 
decorrentes de qualquer tipo de desvio de conduta. 

Mesmo parecendo contraditórias, Han acredita que as duas premissas se complementam de certa forma. Para ele, o sujeito do 
desempenho é mais rápido e produtivo do que o indivíduo obediente, mas o poder se transforma em uma espécie de dever. “O poder 
eleva o nível de produtividade que é intencionado através da técnica disciplinar, o imperativo do dever”, afirma. 

Han usa o trabalho do sociólogo francês Alain Ehrenberg para determinar como surge a depressão no contexto da sociedade do 
desempenho. No livro “La fatigue d'être soi: dépression et société” (“O cansaço de ser você mesmo: depressão e sociedade”, em tradução 
livre), Ehrenberg argumenta que a depressão surge do cansaço proveniente do esforço do indivíduo de ter de ser ele mesmo. 

O cansaço de ser si mesmo, para Ehrenberg, surge da pressão por sempre ser autêntico e produtivo, bem como da ideia 
difundida nos mais diversos ambientes de que nada é impossível e tudo só depende da força de vontade individual. 

Para Han, o cansaço de si mesmo de Ehrenberg culmina numa autoexploração do indivíduo, que se entrega ao excesso de 
trabalho munido de um sentimento de liberdade. 
A falta de tédio e os multitarefas 

Em “Sociedade do cansaço”, Byung-chul Han também argumenta que o excesso de positividade que causa a fadiga geral se 
manifesta a partir de um excesso de estímulos. 

O multitasking, a habilidade de realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo, é uma das formas do excesso de estímulos. A principal 
consequência disso para o autor é a perda do aprofundamento contemplativo do ser humano, com os indivíduos desenvolvendo “uma 
atenção ampla, mas rasa, que se assemelha à atenção de um animal selvagem”. 

A inquietação decorrente do excesso de estímulos gera uma aversão ao tédio na sociedade, criando um cenário em que as 
atividades são buscadas constantemente. Para Han, o ócio criativo é fundamental para a evolução intelectual da humanidade, nos mais 
diversos campos. 

Han cita o filósofo alemão Friedrich Nietzsche para criticar a hiperatenção e a hiperatividade. Em “Humano, demasiado humano”, 
livro de 1878, Nietzsche argumenta que a vida humana acaba quando elementos contemplativos são expulsos dela. 

Como alternativa à vida hiperativa, Han oferece a ideia de uma “vida contemplativa”, na qual os indivíduos sabem dizer “não” ao 
excesso de estímulos. Para o autor, essa capacidade de negação é mais ativa do que qualquer forma de hiperatividade contemporânea. 
A sociedade do cansaço 

A sociedade do cansaço surge da união de todos esses fatores em algo que Han apelida de “infarto da alma”. 
Nesse cenário, o cansaço se manifesta coletivamente, mas de maneira solitária em cada indivíduo. O autor cita o escritor 

austríaco Peter Handke, que no livro “Ensaio sobre o cansaço” apresenta a ideia de uma fadiga extrema dividida entre as pessoas, cada 
uma com o seu próprio grau de esgotamento. 

Han define esse cansaço como um “cansaço da potência positiva, que incapacita de fazer qualquer coisa”. É uma fadiga surgida 
do excesso de desempenho e produtividade que, por sua vez, tira do indivíduo a capacidade de fazer novas coisas. (...) 
 

Disponível em https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/08/27/Por-que-vivemos-na-sociedade-do-cansa%C3%A7o-segundo-este-fil%C3%B3sofo 
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1. Para o filósofo Byung-chul Han, as doenças neurais são a 
marca do século XXI. Isso ocorre 

 

A) pela vulnerabilidade emocional das pessoas que se encontram 
fragilizadas por tantas crises mundiais. 

B) pela falta de resiliência em resolver os problemas que nos são 
impostos pelas adversidades da vida. 

C) pela incapacidade de compreender as mudanças que ocorrem 
devido ao avanço tecnológico. 

D) pela exaustão em busca do melhor desempenho estimulado 
pelo excesso de positividade. 

 

 

2. De acordo com o que se pode observar no TEXTO I, a teoria 
de Byung-chul Han, apresentada por César Gaglioni, encontra 
respaldo em 
 

A) escritores literários que previram o futuro em suas ficções. 
B) outros pensadores que estudaram o comportamento das 

sociedades. 
C) depoimentos verídicos de trabalhadores exaustos. 
D) dados estatísticos alarmantes. 
 

 

3. O texto de Cesar Gaglioni explica um pouco o pensamento do 
filósofo contemporâneo Byung-chul Han sobre a sociedade do 
cansaço. Esse tipo de texto em prosa, que visa fornecer 
explicações sobre um determinado assunto, emprega, 
predominantemente, a tipologia denominada 
 

A) narrativa. 
B) injuntiva. 
C) expositiva. 
D) argumentativa. 
 

 

4. A vírgula presente no período “...o sujeito do desempenho é 
mais rápido e produtivo do que o indivíduo obediente, mas o 
poder se transforma em uma espécie de dever” foi empregada 
por qual motivo? 
 

A) Para separar orações coordenadas sindéticas iniciadas pelas 
conjunções adversativas. 

B) Para separar um adjunto adverbial antecipado ou intercalado 
entre o discurso. 

C) Para indicar a supressão de um verbo subentendido na 
oração. 

D) Para separar orações coordenadas assindéticas. 
 

 

5. No período “Han afirma que a sociedade do desempenho seria 
um contraponto à sociedade disciplinar postulada pelo filósofo 
francês Michel Foucault no século 20”, ocorreu o fenômeno da 
crase porque 
 

A) o nome “desempenho” pede a preposição A e o adjetivo 
“disciplinar” aceita o artigo A. 

B) o nome “contraponto” pede a preposição A e o verbo disciplinar 
pede outra preposição A. 

C) o verbo “contraponto” pede a preposição A e o substantivo 
feminino “sociedade” aceita o artigo A. 

D) o nome “contraponto” pede a preposição A e o substantivo 
feminino “sociedade” aceita o artigo A. 

TEXTO II 
 

 
Disponível em http://clubedamafalda.blogspot.com/2007/11/tirinha-

406.html#.YEV-YZ1KhPY 
 

6. A reação da personagem Mafalda no último quadrinho 
demonstra  

 

A) a decepção pelo fato da amiga Susanita não ter compreendido 
realmente as mudanças do papel da mulher na sociedade. 

B) tristeza pelo fato da amiga Susanita ter abandonado a ideia de 
aprender a cortar e a costurar como as suas mães faziam. 

C) insatisfação pelo fato de ter uma amiga que é incapaz de 
compreender a importância da evolução tecnológica na vida 
de todos.  

D) surpresa pelo fato da amiga Susanita ter concordado com ela 
a respeito da mudança do papel da mulher na sociedade. 

 

 

7. Observe os termos destacados nas orações a seguir:  
 
I. “Nossa geração é diferente”. 
II. “É a geração da tecnologia, da era espacial, da eletrônica etc” 
 

Assinale a alternativa que os classifica corretamente quanto à 
função sintática que desempenham nessas orações. 

 
A) I. Complemento nominal / II. Predicativo do sujeito. 
B) I. Adjunto adnominal / II. Complemento nominal. 
C) I. Predicativo do sujeito / II. Adjunto adnominal. 
D) I. Objeto direto / II. Adjunto adverbial. 
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8. No período composto “Não posso ser uma mulher como 
nossas mães, que se conformam em aprender corte e 
costura”, a oração destacada é classificada como 
 

A) coordenada sindética conclusiva. 
B) subordinada adjetiva explicativa. 
C) subordinada adjetiva restritiva. 
D) subordinada adverbial causal. 
 

 

9. As conjunções são muito importantes para estabelecer a 
coesão entre as orações de um período e entre parágrafos. 
Em “Portanto, não vou cair na mediocridade do corte e 
costura”, a conjunção destacada foi empregada para transmitir 
ideia de 
 

A) contrariedade. 
B) comparação. 
C) explicação. 
D) conclusão. 
 

 

10. Em relação à colocação do pronome oblíquo “me” em “A 
cibernética me atrai”, analise as afirmativas a seguir: 

 

I. Ocorreu a próclise. 
II. Ocorreu a ênclise. 
III. A próclise é opcional nessa frase. 
IV. A ênclise é obrigatória devido ao verbo no imperativo. 
V. A próclise é obrigatória devido ao substantivo “cibernética”.  
 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I e V. 
B) apenas em I e III. 
C) apenas em II e IV. 
D) apenas em I, III e V. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

11. O MS Word, editor de texto que faz parte do pacote de 
aplicativos para escritório Microsoft Office, é extremamente 
versátil e vem sendo melhorado a cada nova versão. Uma das 
melhorias implantadas no Word foi a função “Ler em voz alta”, 
que faz com que um texto seja “lido” pelo programa, facilitando 
assim a acessibilidade para pessoas que possuam deficiência 
visual. Esse recurso pode ser ativado por meio do comando 
“Ler em voz alta”, que pode ser encontrado no menu 
 

A) Inserir. 
B) Referências. 
C) Exibir. 
D) Revisão. 
 

 

12. Como é denominado o endereço dado às páginas eletrônicas 
da Web? 
 

A) URL 

B) WWW 

C) HTTP 

D) SSL 

13. Um recurso bastante útil que é implementado em alguns 
aplicativos do pacote Microsoft Office é o recurso “Ditar”, onde 
você fala/dita o texto que é escrito pelo aplicativo. Esse recurso 
utiliza-se do reconhecimento de voz para funcionar e está 
disponível em apenas alguns dos aplicativos do pacote 
Microsoft Office a partir da versão 2010. Assinale a alternativa 
que contém dois dos aplicativos que utilizam esse recurso. 

 

A) Word e OneDrive 
B) Excel e OneDrive 
C) Outlook e PowerPoint 
D) Excel e Sway 

 

 

14. Na Tabela 1, a seguir, temos a representação de uma planilha 
de produtos, mas criada utilizando o editor de textos MS Word: 

 

Item Descrição 
Preço 

unitário 
Quantidade Total 

A  10 15 R$ 150,00 

B  17 25 R$ 425,00 

C  22 35 R$ 770,00 

   Total Geral: R$1.345,00 
Tabela 1 - Lista de preços de produtos. Utilizando fórmulas 

 
Sabendo que o MS Word também se utiliza de fórmulas de 
maneira similar ao MS Excel, possibilitando a automatização 
de cálculos, imagine que você precisa inserir uma fórmula na 
coluna “Total” que calcule o preço total de cada produto. 
Assinale a alternativa que possui a fórmula que pode ser 
empregada para executar essa tarefa. 

 

A) =SUM(ABOVE) 
B) =MULTI(LEFT) 
C) =AVERAGE(LEFT) 
D) =PRODUCT(LEFT) 

 

 

15. Os buscadores, como são chamados os sítios que promovem 
a busca por informações na Internet, são ferramentas de 
extrema importância e largamente utilizadas pelos usuários 
em seu dia a dia. Um dos mais conhecidos e utilizados é o 
Google. Além da sua rapidez para encontrar os resultados, ele 
possui inúmeros recursos que refinam e melhoram os 
resultados das buscas. Sobre o tema, assinale a alternativa 
correta. 

 

A) Para encontrar páginas semelhantes, pesquise por: 
related:[endereço do site que você quer buscar similares]. 

B) É possível fazer pesquisas por termos em um site específico. 
Basta digitar: site:[palavras-chave]:[website] 

C) Para procurar o significado de um termo, basta digitar [define]: 
após dele. 

D) É possível fazer com que certas palavras sejam excluídas dos 
resultados da sua pesquisa. Para isso, você deve colocar o 
símbolo de circunflexo (^) na frente delas. 
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16. A Internet proporciona a seus usuários uma grande 
diversidade de aplicações para comunicação. São e-mails, 
grupos ou listas de discussão, vídeo chamadas, aplicativos de 
troca de mensagens, entre outros. O que difere uns dos outros 
é a forma de comunicação utilizada por cada um, podendo ser 
assíncrona ou síncrona. Assinale a alternativa que apresenta 
aplicações que utilizam comunicação síncrona e assíncrona, 
respectivamente. 
 

A) Skype e WhatsApp 
B) WhatsApp e Outlook 
C) Skype e Telegram 
D) Outlook e Thunderbird 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

17. Movimentos migratórios interferem no processo de ocupação 
de um espaço geográfico. Nesse contexto, uma pequena 
cidade, que tinha uma população de 10 mil habitantes e uma 
densidade demográfica de 50 hab/km2., teve um aumento de 
10% de sua população. Qual a densidade demográfica dessa 
cidade após o aumento da população? 
 

A) 60 hab/km2. 
B) 51 hab/km2. 
C) 55 hab/km2. 
D) 65 hab/km2. 
 

 

18. Uma folha de papel retangular, de medida 21 cm por 30 cm, 
pode apresentar, por inteiro, um círculo cuja área tenha, no 
máximo, um valor aproximado de 
 

A) 346 cm2. 

B) 630 cm2. 
C) 336 cm2. 
D) 643 cm2. 
 

 

19. Duas pessoas resolveram abrir um restaurante. Como ponto 
de partida, foi elaborada uma pesquisa para saber a 
preferência das pessoas com relação à alimentação. Assim, 
foram entrevistadas 80 pessoas e foram obtidos os seguintes 
resultados: 
 
35 preferem massas; 

39 preferem carnes; 

40 preferem legumes; 

15 preferem massas e carnes; 

13 preferem massas e legumes; 

11 preferem carnes e legumes; 

5 preferem os três pratos. 

 
Quantas pessoas preferem apenas legumes? 

 
A) 15. 
B) 21. 
C) 12. 
D) 18. 

20. Um casal decidiu investir em um imóvel. A compra aconteceu 
de forma financiada. As prestações formam uma progressão 
aritmética decrescente. O valor da primeira prestação foi de 
R$ 1.300,00 e a última no valor de R$ 1.010,00. 

 

A média aritmética das prestações é um valor 
 

A) menor que R$ 1.125,00 
B) entre R$ 1.175,00 e R$ 1.225,00 
C) entre R$ 1.125,00 e R$ 1.175,00 
D) maior que R$ 1.225,00. 

 

RASCUNHO 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

21. Sobre a União, os Estados e os Municípios, analise as 
afirmativas a seguir: 
 

I. São bens da União, dentre outros, os terrenos de marinha e 
seus acrescidos. 

II. Compete privativamente aos Estados planejar e promover a 
defesa permanente contra as calamidades públicas, 
especialmente as secas e as inundações. 

III. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios estabelecer e implantar política de 
educação para a segurança do trânsito. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) em nenhuma das afirmativas. 
B) apenas em I. 
C) apenas em I e III. 
D) apenas em II e III. 
 

 

22. Assinale a alternativa que trata de norma constitucional de 
eficácia plena. 

 

A) As entidades associativas, quando expressamente 
autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados 
judicial ou extrajudicialmente.  

B) A prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. 

C) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer. 

D) O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 
consumidor. 

 

 

23. Sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), 
assinale a alternativa correta. 

 

A) Os poderes das comissões parlamentares de inquérito 
somente podem estar previstos nos regimentos das 
respectivas Casas. 

B) Quando criada pelo Congresso Nacional, a CPI não pode ter 
prazo superior a 60 (sessenta) dias, admitida uma 
prorrogação por igual período.  

C) A CPI, quando criada pelo Senado Federal, não pode ter 
prazo superior a 60 (sessenta) dias, vedada qualquer 
prorrogação. 

D) As comissões parlamentares de inquérito poderão ser 
criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, 
em conjunto ou separadamente.  

 

 

24. De acordo com a Lei nº 10.520/2002, constitui fase externa 
do Pregão 

 

A) a designação do pregoeiro. 
B) a convocação dos interessados. 
C) a justificativa dos serviços a serem licitados. 
D) a definição dos critérios de aceitação das propostas. 

25. A Constituição Federal prevê que os pagamentos devidos 
pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e 
Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão 
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos 
precatórios. Nesse cenário, é correto afirmar que 

 

A) é vedada a cessão de precatórios e requisições de pequeno 
valor. 

B) o credor não poderá ceder parcialmente seus créditos em 
precatórios a terceiros.  

C) a cessão de precatórios somente produzirá efeitos após 
comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal 
de origem e à entidade devedora. 

D) é permitida a expedição de precatórios complementares ou 
suplementares de valor pago, quando a Fazenda Pública não 
fizer a atualização pela Taxa Selic. 

 

 

26. Assinale a alternativa que indica as instituições que foram 
contempladas, pelo legislador constituinte, com a autonomia 
administrativa. 

 

A) Ministério Público e Defensoria Pública 
B) Poder Judiciário e Procuradorias Estaduais 
C) Tribunal de Contas da União e Advocacia-Geral da União 
D) Procuradorias Municipais e Procuradorias Estaduais 

 

 

27. Sobre os poderes da Administração Pública, analise as 
afirmativas a seguir: 

 

I. Todo abuso de poder se inicia com o desvio de poder e, 
consequentemente, gera excesso de poder. 

II. O poder hierárquico e o poder disciplinar são os fundamentos 
teóricos do poder de polícia. 

III. O principal objetivo do poder regulamentar é a regulação, seja 
esta política, jurídica ou econômica. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e III. 
C) apenas em II e III. 
D) em nenhuma das afirmativas. 

 

 

28. Sobre a cooperação internacional prevista no Código de 
Processo Civil, analise as afirmativas a seguir: 

 

I. O Ministério Público exercerá a função de autoridade central, 
ainda que não haja a respectiva designação no tratado. 

II. Na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional 
poderá realizar-se com base em reciprocidade, manifestada 
por via diplomática. 

III. A cooperação jurídica internacional poderá ter por objeto, por 
exemplo, a colheita de provas e obtenção de informações. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I e II. 
B) apenas em II e III. 
C) apenas em I. 
D) em I, II e III. 
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29. A Lei 8.429/1992 prevê punições para a prática de 
improbidade administrativa não só contra a administração 
direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, mas também contra entidades para cuja criação 
haja participação do erário. Nesse caso, é correto afirmar que 

 

A) se o erário concorrer com mais de setenta e cinco por cento 
do patrimônio dessas entidades, a sanção patrimonial será 
limitada à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos 
cofres públicos. 

B) o erário precisa ter concorrido com mais de setenta e cinco por 
cento do patrimônio dessas entidades, a fim de que sejam 
alcançadas pela Lei 8.429/1992. 

C) a sanção patrimonial será limitada à repercussão do ilícito 
sobre a contribuição do erário se este concorrer com mais de 
cinquenta por cento do patrimônio dessas entidades. 

D) é considerado agente público, para os fins da Lei 8.429/1992, 
aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, função nessas entidades. 

 

 

30. No âmbito das licitações e contratações da Administração 
Pública, é correto afirmar que a expressão “melhor técnica” 
significa 

 

A) uma fase da licitação. 
B) um tipo de licitação. 
C) uma modalidade de licitação. 
D) um procedimento de licitação. 
 

 

31. Preencha correta e respectivamente as lacunas a seguir com 
base no Código Civil: “São ________________ os bens que, 
não constituindo partes integrantes, se destinam, de modo 
___________________, ao uso, ao serviço ou ao 
aformoseamento de outro”:  

 
A) benfeitorias; provisório 
B) divisíveis; acessório 
C) pertenças; duradouro 
D) benfeitorias; acessório 
 

 

32. Sobre os defeitos do negócio jurídico, analise as afirmativas a 
seguir: 
 

I. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando 
expresso como razão determinante. 

II. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal 
que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e 
considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens. 

III. Os negócios jurídicos são anuláveis por dolo, quando este for 
a sua causa. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) em I, II e III. 
B) apenas em I. 
C) apenas em I e II. 
D) apenas em II e III. 

33. No Direito Civil, é possível que determinado contrato se refira 
a coisas existentes, mas expostas a risco, assumido pelo 
adquirente. Nesse caso, trata-se de contrato 

 

A) de adesão. 
B) unilateral. 
C) aleatório. 
D) gratuito. 

 

 

34. De acordo com o Código de Processo Civil, o litisconsórcio 
será unitário quando 

 

A) pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito 
de modo uniforme para todos os litisconsortes.  

B) a sentença seja favorável a todos autores. 
C) entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de 

pedir. 
D) pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da 

sentença depender da citação de todos que devam ser 
litisconsortes. 

 

 

35. João dos Santos ajuizou ação de indenização contra Paulo 
José, pleiteando a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
a título de reparação dos danos morais ocorridos. Após o 
trânsito em julgado favorável a João dos Santos, deu-se início 
ao cumprimento de sentença. Como o executado Paulo José 
não pagou o débito no prazo de 15 dias, determinado na 
intimação inicial do juízo, é correto afirmar que 

 

A) o débito será atualizado pela Taxa Selic, acrescida de juros de 
mora de 1% (um por cento). 

B) o débito será acrescido de multa de vinte por cento e, também, 
de honorários de advogado de até vinte por cento. 

C) o débito não poderá mais ser parcelado. 
D) o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, 

de honorários de advogado de dez por cento. 
 

 

36. Sobre o agravo de instrumento no Processo Civil, analise as 
afirmativas a seguir: 

 

I. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o 
relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. 

II. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias 
que versarem, por exemplo, sobre a exclusão de litisconsorte 
ou a inadmissão de intervenção de terceiros. 

III. É incabível a interposição de agravo de instrumento contra a 
decisão relativa ao julgamento antecipado parcial do mérito. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e II. 
C) apenas em II e III. 
D) em I, II e III. 
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37. Sobre a ação popular e a ação civil pública, assinale a 
afirmativa incorreta. 

 

A) A ação civil pública poderá ter por objeto a condenação em 
dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 

B) O Ministério Público acompanhará a ação popular, cabendo-
lhe apressar a produção da prova e promover a 
responsabilidade, civil ou criminal, dos que nela incidirem, 
sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do 
ato impugnado ou dos seus autores. 

C) Na ação popular e na ação civil pública, nenhuma das partes 
pagará custas ou preparo. 

D) É facultado a qualquer cidadão se habilitar como litisconsorte 
ou assistente do autor da ação popular. 

 

 

38. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
no caso de pretensão que envolva pedido de prestações 
sucessivas decorrente de descumprimento do pactuado na 
relação de trabalho, a prescrição 

 

A) jamais se interrompe e não pode ser decretada de ofício.  
B) será intercorrente, no prazo de 3 (três) anos. 
C) é parcial, até o limite de 5 (cinco) anos após a extinção do 

contrato de trabalho. 
D) é total, exceto quando o direito à parcela esteja também 

assegurado por preceito de lei. 
 

 

39. Na Justiça do Trabalho, é possível a concessão da assistência 
judiciária gratuita quando a parte não conseguir arcar com os 
custos do processo. Nesse sentido, o Tribunal Superior do 
Trabalho entende sumuladamente que, 

 

A) no caso de pessoa jurídica, é desnecessária a demonstração 
de impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 

B) para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa 
natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica 
firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de 
procuração com poderes específicos para esse fim. 

C) para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa 
física ou jurídica, basta a declaração de hipossuficiência 
econômica firmada pelo respectivo advogado. 

D) no caso de pessoa física ou jurídica, basta a mera declaração 
de impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 
 
 

40. Acerca das férias do empregado celetista, assinale a 
alternativa correta. 

 

A) Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período 
aquisitivo, deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 
(sessenta) dias subsequentes à sua saída. 

B) Quando houver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas, o 
empregado terá direito a no máximo 18 (dezoito) dias corridos 
de férias. 

C) O empregador deve descontar, do período de férias, as faltas 
do empregado ao serviço. 

D) O termo a quo do período aquisitivo das férias é o primeiro dia 
do ano em que houver sido celebrado o contrato de trabalho. 

PROVA DISCURSIVA 

 
PEÇA JURÍDICA 

 

O empresário individual João dos Santos, buscando 
prosseguir em licitação aberta para a aquisição de cadeiras 
giratórias para os gabinetes dos Vereadores da Câmara 
Municipal de Planaltina/GO, impetrou Mandado de Segurança 
sob a alegação de que não poderia ter sido inabilitado do 
certame, pois estaria dispensado de apresentar a certidão de 
regularidade fiscal, bem como desobrigado da documentação 
relativa à habilitação jurídica. 
 

Na petição inicial do writ, o advogado do impetrante arrolou, 
na condição de autoridades coatoras, o Presidente da Câmara 
Municipal e o Prefeito, bem como requereu a intimação do 
Ministério Público para intervir no feito. 
 

Após o recebimento das informações prestadas pelas 
autoridades coatoras e a juntada do parecer ministerial, adveio 
sentença de parcial concessão da segurança nestes termos: 
 
A) que o impetrante apresentasse, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, a documentação relativa à habilitação jurídica; 
B) que as autoridades coatoras agiram de forma ilegal, já que 

não é legítima a exigência de apresentação de certidão de 
regularidade fiscal nas licitações públicas, sob pena de 
ofensa aos princípios da legalidade e da competividade; 

C) que a Fazenda Pública Municipal reembolse, através do 
pagamento de requisição de pequeno valor (RPV), os 
honorários cobrados ao impetrante pelo respectivo 
advogado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dada 
a incidência do juízo de equidade previsto no Código de 
Processo Civil.  
 
Nesse cenário, na condição de Analista Jurídico da Câmara 

Municipal de Planaltina/GO, elabore o recurso de apelação, 
considerando apenas os fatos narrados e expondo tecnicamente 
todos os fundamentos jurídicos aplicáveis ao caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


