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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
 

a) Este caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões: 
 
 
 
 
 

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao 
fiscal ao término da prova. 

 

02- É DE RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO A CONFERÊNCIA DO NÚMERO DO CADERNO DE PROVA NO 
CARTÃO RESPOSTA. Caso não sejam compatíveis, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.  

 

03- Verifique se este material está em ordem (tais como se a sequência de páginas está correta e se o número de questões 
confere com o quadro da alínea “a” do item 1)  e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem 
na confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.  

 

04- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta 
esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 

 

05- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha somente 
poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – BARRA DE RECONHECIMENTO 
PARA LEITURA ÓTICA. 

 

06- Na Prova Objetiva, as questões são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado. 
 

07- Na Folha de Respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da 
questão de cada bloco de respostas. 

 

08- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); 
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de 
nenhuma, de mais de uma alternativa ou da rasura de qualquer natureza (borracha, corretivo, etc) anula a questão, 
MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA. 

 

09- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O 
ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação 
completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos 
retângulos ao lado. 

 

10- Será terminantemente vedado ao candidato copiar seus assinalamentos feitos na folha de respostas da prova objetiva, 
conforme previsto na alínea “d” do item 9.18 do edital. Ao candidato somente será permitido levar o caderno de questões 
da prova objetiva ao final do horário previsto para o término da prova, conforme previsto na alínea “c” do item 9.18 do 
edital.  

 
 

11- SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que: 
 

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios 
gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
 

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de 
Resposta. 
 

12- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
Caderno de Questões NÃO SERÃO CONSIDERADOS. 

 

13- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões da Prova Objetiva, a Folha de Respostas da Prova Objetiva, 
conforme disposto na alínea “e” do item 9.18 do edital, e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA. 

 

 
 
 

"Não tenhamos pressa. Mas não percamos tempo." 
                                                        (José Saramago) 

 
 
 

Língua Portuguesa Conhecimentos de Informática Conhecimentos Específicos 
Questões Pontos Questões Pontos Questões Pontos 

1 a 14 2 15 a 20 2 21 a 40 3 
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♦ Língua Portuguesa ♦ 

 
 

Instruções: Para responder às questões 1 a 5, considere os seguintes parágrafos, que iniciam o livro “O Ócio Criativo”, de 
Domenico de Masi: 
 

 Eu me limito a sustentar, com base em dados estatísticos, que nós, que partimos de uma sociedade onde uma grande 
parte da vida das pessoas adultas era dedicada ao trabalho, estamos caminhando em direção a uma sociedade na qual grande 
parte do tempo será, e em parte já é, dedicada a outra coisa. Esta é uma observação empírica, como a que foi feita pelo 
sociólogo americano Daniel Bell quando, em 1956, nos Estados Unidos, ao constatar que o número de “colarinhos brancos” 
ultrapassava o de operários, advertiu: “Que poder operário que nada! A sociedade caminha em direção à predominância do 
setor de serviços.” Aquela ultrapassagem foi registrada por Bell. Ele não a adivinhou ou profetizou. Da mesma maneira, eu me 
limito a registrar que estamos caminhando em direção a uma sociedade fundada não mais no trabalho, mas no tempo vago. 
 Além disso, sempre com base nas estatísticas, constato que, tanto no tempo em que se trabalha quanto no tempo vago, 
nós, seres humanos, fazemos hoje sempre menos coisas com as mãos e sempre mais coisas com o cérebro, ao contrário do que 
acontecia até agora, por milhões de anos. 
 
Questão 01 
 

Para concatenar suas ideias, ao autor iniciou o segundo parágrafo com a locução “além disso”. Essa expressão poderia ser 
substituída, sem prejuízo para o texto, por 
 

A) Em contrapartida. 
B) Ademais.  
C) Por outro lado. 
D) Por conseguinte. 
E) Não obstante 
 
Questão 02 
 

As frases de Daniel Bell foram transcritas entre aspas e precedidas do verbo “advertir” e do sinal de dois pontos. Chama-se a 
esse recurso “discurso direto”. Na transposição para o discurso indireto, algumas adaptações precisam ser feitas. Nesse caso, 
como a primeira frase a ser transcrita (“Que poder operário que nada!”) é exclamativa, a melhor solução é fazer uma paráfrase, 
como na seguinte alternativa: 

A) Daniel Bell advertiu que falar em poder operário era uma coisa superada. 
B) Daniel Bell advertiu que o poder operário era uma criação da sociedade. 
C) Daniel Bell advertiu que não gostava muito de falar de poder operário. 
D) Daniel Bell advertiu que o poder operário vivia uma crise de consumo. 
E) Daniel Bell advertiu que nunca houve um poder operário de fato. 
 
Questão 03 
 
Ao repetir que se baseia em estatísticas, De Masi emprega um recurso argumentativo que tem por finalidade 
 

A) validar o conteúdo opinativo e subjetivo de suas afirmações. 
B) caracterizar o valor dos números e índices na sociedade moderna. 
C) destacar a impessoalidade de suas previsões e vaticínios. 
D) enfatizar a necessidade de todos se preocuparem com a realidade. 
E) convencer o leitor de que nem todas as estatísticas são negativas. 
 
Questão 04 
 
O acento indicativo de crase empregado em “A sociedade caminha em direção à predominância do setor de serviços” está 
corretamente mantido na seguinte reescritura do trecho: 
 

A) Caminhamos em direção à uma vida ociosa e criativa. 
B) Caminhamos buscando à predominância do ócio criativo. 
C) Caminhamos objetivando à criatividade e à vida ociosa. 
D) Caminhamos em direção à criatividade e à suas benesses. 
E) Caminhamos em direção à ociosidade e à criatividade. 
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Questão 05 
 
Observe o período inicial do texto: “Eu me limito a sustentar, com base em dados estatísticos, que nós, que partimos de uma 
sociedade onde uma grande parte da vida das pessoas adultas era dedicada ao trabalho, estamos caminhando em direção a uma 
sociedade na qual grande parte do tempo será, e em parte já é, dedicada a outra coisa.”  
Reescrevendo-o de modo a alterar o tempo presente do enunciado, como se as considerações de De Masi dissessem respeito a 
uma época passada, o resultado que mantém coerência com o trecho original está transcrito na seguinte alternativa: 
 
A) Eu me limitava a sustentar, com base em dados estatísticos, que nós, que partíramos de uma sociedade onde uma grande 

parte da vida das pessoas adultas era dedicada ao trabalho, estávamos caminhando em direção a uma sociedade na qual 
grande parte do tempo seria, e em parte já era, dedicada a outra coisa.  

B) Eu me limitei a sustentar, com base em dados estatísticos, que nós, que partimos de uma sociedade onde uma grande parte 
da vida das pessoas adultas estava dedicada ao trabalho, estaríamos caminhando em direção a uma sociedade na qual 
grande parte do tempo era, e em parte já havia sido, dedicada a outra coisa. 

C) Eu me limitara a sustentar, com base em dados estatísticos, que nós, que partíramos de uma sociedade onde uma grande 
parte da vida das pessoas adultas fora dedicada ao trabalho, estivéramos caminhando em direção a uma sociedade na qual 
grande parte do tempo fora, e em parte já houvera sido, dedicada a outra coisa. 

D) Eu me limitaria a sustentar, com base em dados estatísticos, que nós, que partiríamos de uma sociedade onde uma grande 
parte da vida das pessoas adultas seria dedicada ao trabalho, estaríamos caminhando em direção a uma sociedade na qual 
grande parte do tempo seria, e em parte já teria sido, dedicada a outra coisa. 

E) Eu, se me limitasse a sustentar, com base em dados estatísticos, que nós, que partimos de uma sociedade onde uma grande 
parte da vida das pessoas adultas fosse dedicada ao trabalho, estaríamos caminhando em direção a uma sociedade na qual 
grande parte do tempo seria, e em parte já havia sido, dedicada a outra coisa. 

 
Instruções: Para responder às questões 6 a 10, considere o poema “Vaidade”, de Florbela Espanca: 
 
Sonho que sou a Poetisa eleita, 
Aquela que diz tudo e tudo sabe, 
Que tem a inspiração pura e perfeita, 
Que reúne num verso a imensidade! 
 
Sonho que um verso meu tem claridade 
Para encher todo o mundo! E que deleita 
Mesmo aqueles que morrem de saudade! 
Mesmo os de alma profunda e insatisfeita! 
 
Sonho que sou Alguém cá neste mundo... 
Aquela de saber vasto e profundo, 
Aos pés de quem a terra anda curvada! 
 
E quando mais no céu eu vou sonhando, 
E quando mais no alto ando voando, 
Acordo do meu sonho... 
 
                                E não sou nada!... 
 
Questão 06 
 
No primeiro verso do poema, encontramos o eu poético feminino afirmando seu sonho de ser “a Poetisa eleita”. Outro de seus 
sonhos é que 
 
A) sua inspiração lhe diga tudo o que sabe. 
B) seus versos encham todo o mundo. 
C) a terra ande curvada aos seus pés. 
D) a imensidade lhe seja pura e perfeita. 
E) a claridade de seus versos deleite os mortos. 
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Questão 07 
 
Na primeira estrofe do poema há seis verbos, todos empregados no presente do indicativo. Qual a única afirmação correta a 
respeito desses verbos? 
 
A) Todos eles são irregulares ou anômalos. 
B) Apenas um deles pertence à terceira conjugação. 
C) Todos indicam uma projeção para o futuro. 
D) Nenhum deles pertence à primeira conjugação. 
E) Todos eles representam uma verdade permanente. 
 
 
Questão 08 
 
Sobre as rimas que ocorrem nas duas primeiras estrofes do poema, é correto afirmar que elas são feitas 
 
A) entre verbos no gerúndio e substantivos concretos. 
B) em posição interna e externa nos oito versos. 
C) com palavras paroxítonas terminadas em vogal átona. 
D) sem simetria apenas na primeira estrofe. 
E) de modo aleatório, com pouca regularidade. 
 
Questão 09 
 
O último terceto do poema mostra uma repetição de estruturas sintáticas que  
 
A) constroem uma gradação necessária para que se desfaça a atmosfera de sonho e o eu poético possa afirmar sua fragilidade. 
B) reforçam a ideia de distanciamento do sonho diante da realidade, mas sustentam a valorização do eu poético. 
C) atuam expressivamente para negar a inadequação do eu poético diante da atmosfera de sonho de sua realidade. 
D) valorizam o aspecto atemporal do sonho sem comprometer a observação concreta da instabilidade do eu poético. 
E) enfatizam o idealismo utópico do eu poético em suas reflexões sobre o desejo de sonhar e o sonho de desejar. 
 
 
Questão 10 
 
São palavras formadas pelo mesmo processo morfológico: 
 
A) imensidade – insatisfeita – curvada. 
B) perfeita – saudade – deleita. 
C) voando – profundo – sonhando. 
D) encher – morrem – acordo. 
E) poetisa – inspiração – claridade. 
 
 
Questão 11 
 
Qual dos provérbios abaixo está acompanhado da correta identificação de dígrafos e encontros consonantais? 
 
A) Quem semeia vento colhe tempestade – quatro dígrafos e dois encontros consonantais. 
B) Mais vale um pássaro na mão do que dois voando – quatro dígrafos e nenhum encontro consonantal. 
C) Em terra de sapo, mosquito não dá rasante – três dígrafos e dois encontros consonantais. 
D) Farinha pouca, meu pirão primeiro – dois dígrafos e um encontro consonantal. 
E) Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece – quatro dígrafos e dois encontros consonantais. 
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Questão 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A charge “Inclusão Digital” procura alcançar um efeito de humor colocando em destaque   
 
A) a homonímia entre palavras ambíguas.  
B) os desvios ortográficos do enunciado. 
C) a adaptação dos estrangeirismos. 
D) a oposição semântica de duas preposições. 
E) a religiosidade e o tecnicismo. 
 
 
Questão 13 
 
A chamada publicitária estampada num jornal dizia: 
 
VAI FICAR SÓ OLHANDO? 
APROVEITE LOGO ESTAS OFERTAS! 

 
Os verbos que iniciam as duas frases 
 
A) destoam na flexão, pois apenas o verbo aproveitar está na terceira do singular. 
B) destoam na flexão, pois apenas o verbo aproveitar está na segunda do singular. 
C) estão conjugados no imperativo e se dirigem ao interlocutor da mensagem. 
D) estão flexionados corretamente na segunda pessoa do singular. 
E) estão flexionados corretamente na terceira pessoa do singular. 
 
 
Questão 14 
 
Duas placas colocadas na entrada de uma galeria oferecem empregos. Elas dizem: 
 

PRECISAM-SE DE COSTUREIRAS  CONTRATAM-SE COZINHEIROS 
 
Levando em conta o que é recomendado pelo uso prestigiado na linguagem padrão, podemos afirmar que 
 
A) apenas a primeira frase está correta, pois o verbo “precisar” tem sujeito indeterminado. 
B) as duas frases estão corretas, já que ambas têm sujeito indeterminado e pronome reflexivo. 
C) apenas a segunda frase está correta, pois o verbo “contratar” concorda com o sujeito “cozinheiros”. 
D) as duas frases estão incorretas, pois a indeterminação deixa o verbo na terceira pessoa do singular. 
E) as duas frases estão incorretas, pois a indeterminação deixa o verbo na terceira pessoa do plural. 
 
 

 
 
 
 
 

UM  IMEIO
PELAMOR  DE 

DEUS...
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♦ Conhecimentos de Informática♦ 
 
 
 
Questão 15 
 
No sistema operacional Microsoft Windows, qual o efeito da combinação de teclas Ctrl+Z , isto é, pressionar a tecla Ctrl 
juntamente com a tecla Z? 
 
A) Abrir. 
B) Copiar. 
C) Recortar. 
D) Desfazer. 
E) Fechar. 
 
Questão 16 
 
Ao salvar um arquivo no processador de texto BROffice Writer, qual alternativa representa um formato (extensão de arquivo) 
que NÃO É SUPORTADO pelo programa? 
 
A) .doc 
B) .zip 
C) .rtf 
D) .txt 
E) .xml 
 
Questão 17 
 

Ao formatar um parágrafo usando o processador de texto Microsoft Word, como fica o texto com alinhamento justificado? 
 
A) Alinhado, em relação às margens direita e esquerda. 
B) Centralizado, em relação às margens direita e esquerda. 
C) Alinhado, em relação à margem esquerda, e desalinhado em relação à margem direita.  
D) Alinhado, em relação à margem direita, e desalinhado, em relação à margem esquerda.  
E) Desalinhado, em relação às margens direita e esquerda. 
 
Questão 18 
 
Seja uma planilha eletrônica, como por exemplo Microsoft Excel ou BROffice Calc, com as células contendo, 
respectivamente, os seguintes valores numéricos: A1=1, A2=2, A3=3, B1=4, B2=5, B3=6. Que valor seria calculado na célula 
A4 se ela contivesse a fórmula =SOMA(A1:B2)-SOMA(A3-B3)? 
 
A) 21. 
B) 3. 
C) 15.  
D) 9. 
E) -3. 
 
Questão 19 
 

Programas de correio eletrônico, como o Microsoft Outlook ou Mozilla Thunderbird, utilizam protocolos de comunicação. 
Dentre esses, o protocolo SMTP é utilizado para 
 

A) envio de mensagens. 
B) recebimento de mensagens. 
C) filtro de mensagens indesejadas (SPAM). 
D) transferência de arquivos. 
E) armazenamento de endereços eletrônicos.  
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Questão 20 
 

Nos programas de navegação na Internet, como o Microsoft Internet Explorer ou Mozilla Firefox, que tecla, quando 
pressionada, tem o efeito de parar o carregamento de uma página? 
 

A) Enter. 
B) F4. 
C) End.  
D) Delete. 
E) Esc. 
 

♦ Conhecimentos Específicos ♦ 
 
Questão 21 
 

Com relação à propriedade dos recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica, para efeito de exploração ou 
aproveitamento, nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que 
 

A)  as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica não constituem propriedade 
distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento,  garantido ao proprietário da propriedade do a exploração 
e ganhos de produto da lavra. 

B)  as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade 
distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem ao Estado Federado, garantida ao 
concessionário a propriedade do produto da lavra 

C)  as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade 
distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a 
propriedade do produto da lavra. 

D)  ao proprietário do solo é assegurado um valor que corresponderá à justa indenização por desapropriação, de forma a 
viabilizar a exploração pela União dos recursos minerais e dos potenciais de energia hidráulica. 

E)  a autorização de pesquisa será por prazo determinado ou indeterminado, e as autorizações e concessões não poderão ser 
cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente estadual. 

 
Questão 22 
 

Em matéria de proteção ao meio ambiente, estabelece a Constituição Federal mecanismos de sua defesa.  Com relação a 
legitimidade ativa para o ajuizamento de ação judicial é correto afirmar que 
 

A) Somente o Ministério Público Federal é legitimado para o ajuizamento de ação civil pública e a instauração de inquérito 
civil. 

B) o Ministério Público é legitimado para o ajuizamento de ação civil pública, cabendo ao Departamento de Polícia Federal a 
instauração e o processamento do inquérito civil. 

C) somente o Ministério Público Federal é legitimado para o ajuizamento de ação civil pública Somente o Ministério Público 
Federal é legitimado para o ajuizamento de ação civil pública e a instauração de inquérito civil. 

D) a Constituição Federal não regulamenta a matéria. 
E) o Ministério Público é legitimado para o ajuizamento de ação civil pública e a instauração de inquérito civil. 
 
Questão 23 
 

Com relação as outorgas de direito de uso de recursos hídricos de domínio da União, no que se refere aos seguintes limites de 
prazos,estipulados pela Lei nº 9984/2000 é correto afirmar que 
 

I – até dois anos, para início da implantação do empreendimento objeto da outorga. 
II – até oito anos, para conclusão da implantação do empreendimento projetado. 
III – até trinta e cinco anos, para vigência da outorga de direito de uso. 
IV – até quatro anos, para início da implantação do empreendimento objeto da outorga. 
VI – até seis anos, para conclusão da implantação do empreendimento projetado. 
 

A) as opções I e II estão corretas. 
B) as opções I e III estão corretas. 
C) as opções III e IV estão corretas. 
D) as opções II e V estão corretas. 
E) as opções IV e V estão corretas. 
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Questão 24 
 
Com relação à competência, estipulada pela Constituição Federal, para legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais, 
é correto afirmar o seguinte:   
 
A) competência é privativa da União 
B) competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
C) compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. 
D) competência privativa dos Estados e do Distrito Federal. 
E) a Constituição Federal não regula a matéria. 
 
 
Questão 25 
 
Considerando o regime de proteção das florestas, estabelecido pelo Código Florestal, é correto afirmar, no tocante a sua 
abrangência, 
 
A) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água, naturais ou artificiais. 
B) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais. 
C) em altitude superior a 1500 (mil e quinhentos) metros, qualquer que seja a vegetação 
D) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja de 

20 (vinte) metros para cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de altura. 
E) nos pés dos morros, montes, montanhas, planaltos e serras. 
 
 
Questão 26 
 
Com relação ao licenciamento ambiental, é correto afirmar que 
 
A) o licenciamento ambiental é a postulação para o exercício de direitos constitucionalmente assegurados pelo qual se deve 

aplicar os princípios da ampla defesa e do contraditório. 
B) o processo de licenciamento ambiental é sigiloso e, portanto, não é levado ao conhecimento do público, na sua fase de 

diligências, em face do sigilo comercial que o rege. 
C) o alvará é concedido pelo Ministério do Meio Ambiente, enquanto não concluído o processamento do requerimento de 

licenciamento ambiental. 
D) o licenciamento ambiental não é atividade diretamente relacionada ao exercício de direitos constitucionalmente 

assegurados, tais como o de livre iniciativa. 
E) a concessão de licenças ambientais, para fins de exploração da atividade econômica, somente pode ser concedida a pessoas 

jurídicas. 
 
 
Questão 27 
 
Com relação aos órgãos formadores do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) é correto afirmar o que segue: 
  
I- Órgão superior: o Conselho de Governo. 
II- Órgão consultivo e deliberativo: o Ministério do Meio Ambiente. 
III- Órgão central: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 
IV- Órgão executor: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 
V- Órgãos locais: o Ministério Público. 
 
A) as opções I e II estão certas. 
B) as opções II e III estão certas. 
C) as opções IV e V estão certas. 
D) as opções III e IV estão certas. 
E) as opções I e IV estão certas. 
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Questão 28 
 
Com relação aos princípios basilares da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) é correto afirmar que 
I- a água é um bem de domínio público ou privado. 
II- a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
III- a gestão dos recursos hídricos deve ser centralizada e contar com a participação do Poder Público, que poderá franquear a 

participação dos usuários e das comunidades. 
IV- a água é um recurso natural limitado, não dotado de valor econômico. 
V- em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. 
 
A) as opções I e II estão corretas. 
B) as opções II e V estão corretas. 
C) as opções I e III estão corretas. 
D) as opções IV e V estão corretas. 
E) as opções III e IV estão corretas. 
 
Questão 29 
 
O Código Civil, nos termos da Lei 10.406, de 10/01/2002, optou por consagrar, expressamente, nas Disposições Gerais, Seção 
I e II, algumas questões, em que  não há dispositivo correspondente no Código anterior, de 1916. Assinale a questão, cujo texto 
ratifica artigo correspondente ao Código Civil de 1916. 
 
A) Os contratantes são obrigados a guardar, tanto na execução quanto na conclusão do contrato, o princípio da probidade e 

boa-fé. 
B) Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais 

favorável ao aderente. 
C) A oferta ao público equivale a proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar 

das circunstâncias ou dos usos. 
D) Se a aceitação, por circunstância imprevista, chegar tarde ao conhecimento do proponente, este comunicá-lo-á 

imediatamente ao aceitante, sob pena de responder por perdas e danos. 
E) A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. 
 
Questão 30 
 
As regras atinentes à Estipulação em favor de terceiro, no Código Civil de 2002, ratificam o texto oriundo do Código anterior. 
Neste sentido, as normas referentes a essa modalidade de contratação dispõem que 
 

A)  o estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato, mas esta dependerá da sua anuência e 
da do outro contratante. 

B)  o que estipula em favor de terceiro não pode exigir o cumprimento da obrigação. 
C)  caso haja substituição, esta poderá apenas ser feita por ato entre vivos. 
D)  poderá o estipulante exonerar o devedor, se ao terceiro, em favor de quem se fez o contrato, se deixar de reclamar-lhe a 

execução. 
E)  ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeito às condições 

e normas do contrato, se a ele anuir, e o estipulante não o inovar nos termos do art. 438, CC. 
 
Questão 31 
 
Em relação ao contrato preliminar, segundo o Código Civil/2002, é correto afirmar que 
 

A)  o contrato preliminar, inclusive quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. 
B)  se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, não poderá a outra parte considerá-lo desfeito, e pedir perdas e 

danos. 
C)  se a promessa de contrato for unilateral, o credor, sob pena de ficar a mesma sem efeito, deverá manifestar-se no prazo 

nela previsto, ou, inexistindo este, no que lhe for razoavelmente assinado pelo devedor. 
D)  o contrato preliminar não precisa ser levado ao registro competente. 
E)  esgotado o prazo, poderá o juiz de ofício, suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter provisório ao contrato 

preliminar, salvo se a isto se opuser a natureza da obrigação. 
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Questão 32 
 

Em relação à extinção do contrato, analise as proposições e marque a alternativa correta, nos termos precisos do Capítulo II, do 
Código Civil. 
 

1. A resilição unilateral opera mediante denúncia notificada à outra parte, apenas nos casos em que a lei expressamente o 
permitir. 

2. Dependendo da natureza do contrato, caso uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a 
denúncia unilateral só produzirá efeito depois de 06 (seis) meses, a fim de que possa a parte auferir dos investimentos 
realizados. 

3. A cláusula resolutiva expressa ou tácita opera de pleno direito. 
4. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento. A opção 

pela segunda hipótese não confere direito ao pleito de indenização por perdas e danos. 
5. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com 

extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a 
resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. 

 

A)  As proposições 1, 3 e 5 estão corretas, e as demais erradas. 
B)  As proposições 1, 2 e 3 estão corretas, e as demais erradas. 
C)  Somente a proposição 3 está correta. 
D)  As proposições, 2, 3 e 4 estão corretas e as demais erradas. 
E)  Somente a proposição 5 está correta. 
 
Questão 33 
 

Vícios redibitórios são defeitos ocultos em coisa recebida decorrente de contrato comutativo. O Código Civil trata dos vícios 
redibitórios na Seção V, artigos 441 a 446. Sobre a questão, analise as assertivas e responda, conforme a lei. 
 

1. Prescreve o direito do adquirente de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e 
de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à 
metade. 

2. A responsabilidade do alienante não subsiste quando a coisa perecer em poder do alienatário. Mas subsistirá se a coisa 
perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição. 

3. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos, mais as despesas do 
contrato. Se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido 

4. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem 
imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor. A mesma regra se aplica em relação às doações onerosas. 

5. Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou, na 
falta desta, pelos usos locais.  

 

A) Somente uma assertiva está correta. 
B) Somente duas assertivas estão corretas. 
C) Somente três assertivas estão corretas. 
D) Nenhuma assertiva está correta. 
E) Todas as assertivas estão corretas. 
 
Questão 34 
 

Nos primórdios da civilização, o procedimento de troca ou permuta de objetos predominava. Com o avanço da história e a 
alternância dos ciclos econômicos, surgiu a moeda; e, com esta, a compra e venda. O texto legal sobre o tema (Código Civil, 
Título VI, Capítulo I), ressalta o caráter obrigacional do referido contrato. Sobre o tema, segundo os respectivos dispositivos 
legais, é correto afirmar o que segue: 
 

A)  a compra e venda, pura ou impura, é obrigatória e perfeita, desde que as partes acordem no objeto e no preço. 
B)  se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos, entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa as 

qualidades que a elas correspondem. Em caso de contradição ou diferença com a maneira pela qual se descreveu a coisa no 
contrato, o descrito no contrato prevalece, independentemente do demonstrado nas amostras, protótipos ou modelos. 

C)  é lícito às partes fixar o preço em função de índices ou parâmetros, desde que suscetíveis de objetiva determinação.  
D)  anulável é o contrato de compra e venda, quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. 
E)  a compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura Neste caso, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir, 

mesmo que a intenção das partes era de concluir contrato aleatório. 
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Questão 35 
 
O ordenamento jurídico civilista, em seção própria, regulamentou algumas cláusulas especiais previstas nos contratos de 
compra e venda. São as hipóteses de retrovenda e venda a contento e a sujeita à prova. Sobre tais institutos, nos termos da lei, é 
incorreto afirmar que 
 
A) o vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo prescricional de três anos. 
B) o direito de retrato, que é cessível e transmissível a herdeiros e legatários, poderá ser exercido contra o terceiro adquirente. 
C) a venda feita a contento do comprador entende-se realizada sob condição suspensiva, ainda que a coisa lhe tenha sido 

entregue; e não se reputará perfeita, enquanto o adquirente não manifestar seu agrado. 
D) tanto na venda a contento, como na sujeita à prova, as obrigações do comprador, que recebeu, sob condição suspensiva, a 

coisa comprada, são as de mero comodatário, enquanto não manifeste aceitá-la. 
E) não havendo prazo estipulado para a declaração do comprador, o vendedor terá direito de intimá-lo, judicial ou 

extrajudicialmente, para que o faça em prazo improrrogável. 
 
 
Questão 36 
 
O direito de preferência ou prelação pode ser legal ou convencional. Em relação a este último, nos termos do Código 
Civil/2002, é correto afirmar que 
 
A) o prazo para exercer o direito de preferência não poderá exceder a dois anos, se a coisa for móvel, ou a cento e oitenta dias, 

se imóvel. 
B) responderá por perdas e danos o comprador, se alienar a coisa sem ter dado ao vendedor ciência do preço e das vantagens 

que por ela lhe oferecem. Responderá subsidiariamente o adquirente, se tiver procedido de má-fé. 
C) o direito de preferência não se pode ceder, mas passa aos herdeiros. 
D) o vendedor pode também exercer o seu direito de prelação, intimando o comprador, quando lhe constar que este vai vender 

a coisa. 
E) aquele que exerce a preferência está, sob pena de pagar indenização por perdas e danos, obrigado a pagar, em condições 

iguais, o preço encontrado, ou o ajustado. 
 
 
Questão 37 
 
A venda com reserva de domínio refere-se a uma modalidade especial de venda de coisa móvel. Nesta, o vendedor tem como 
garantia de recebimento do preço a própria coisa vendida. Hipótese diferente é o que trata da Venda sobre documentos, em que 
a tradição da coisa é substituída pela entrega do seu título representativo e dos outros documentos exigidos pelo contrato; caso 
não haja previsão no contrato, prevalecerão os usos. Segundo o Código Civil, assinale a opção incorreta sobre os referidos 
institutos. 
 
A) A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer 

contra terceiros. 
B) Se entre os documentos entregues ao comprador figurar apólice de seguro que cubra os riscos do transporte, correm estes à 

conta do vendedor, salvo se, ao ser concluído o contrato, tivesse o vendedor ciência da perda ou avaria da coisa. 
C) Não pode ser objeto de venda com reserva de domínio a coisa insuscetível de caracterização perfeita, para estremá-la de 

outras congêneres. Na dúvida, decide-se a favor do terceiro adquirente de boa-fé.  
D) Achando-se a documentação em ordem, não pode o comprador recusar o pagamento, a pretexto de defeito de qualidade ou 

do estado da coisa vendida, salvo se o defeito já houver sido comprovado. 
E) O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante 

protesto do título ou interpelação judicial. 
 
 
 
 
 
 



Página: 12                           Direito 1 
 

 
Questão 38 
 
São diversas as modalidades dos contratos, importando uma classificação doutrinária, conforme as categorias em que se 
agrupam. Dividem-se quantos aos efeitos; quanto à sua formação; quanto ao momento da execução; quanto ao agente; quanto 
ao modo por que existem; quanto à forma; quanto ao objeto; e quanto à designação. Em relação à classificação contratual, 
analise as seguintes proposições, para depois respondê-las. 
 
1. Quanto aos efeitos, os contratos podem ser unilaterais, bilaterais ou plurilaterais. Entretanto, em relação à sua formação, 

não existe contrato unilateral.  Ainda quanto aos efeitos, os contratos serão bilaterais quando pactuados por duas partes 
interessadas em uma determinada avença. 

2. Quanto ao momento da execução, os contratos se classificam em de execução instantânea, diferida e de trato sucessivo. Os 
de execução diferida são aqueles em que a prestação de uma das partes não se dá de uma só vez, porém a termo, não 
ocorrendo a extinção da obrigação, até que se cumpra a referida obrigação. 

3. Chama-se contrato de adesão aqueles que resultam do livre debate entre as partes, e provêm do fato de uma delas aceitar 
tacitamente cláusulas e condições previamente estabelecidas pela outra. 

4. A cláusula penal é exemplo de contrato principal. 
5. Contratos consensuais são os que se aperfeiçoam com o consentimento, e são sempre considerados solenes. 
 

A) Apenas uma proposição acima está correta. 
B) Apenas duas proposições acima estão corretas. 
C) Quatro proposições acima estão corretas. 
D) Todas as proposições acima estão corretas. 
E) Nenhuma proposição acima está correta. 
 
Questão 39 
 
O contrato de doação consiste no contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens 
para o de outra. Ainda quanto à mesma modalidade contratual, leia as seguintes assertivas, para depois respondê-las. 
 
1. O doador deverá fixar prazo ao donatário, para declarar se aceita ou não a liberalidade. 
2. A lei não admite doação ao nascituro, mesmo com o aceite de seu representante. 
3. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio, se sobreviver ao donatário. 
4. É anulável a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador. 
5. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Mas a doação verbal será válida, se, versando sobre bens 

móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição. 
 

A)  As proposições 1, 2 e 3 estão corretas; as demais erradas. 
B)  As proposições 3, 4 e 5 estão corretas; as demais erradas. 
C)  Somente as proposições 1 e 3 estão corretas. 
D)  Somente as proposições 3 e 5 estão corretas; as demais erradas. 
E)  Somente as proposições 4 e 5 estão corretas; as demais erradas. 

 
Questão 40 
 
Evicção é a perda da coisa em virtude de sentença judicial, que a atribui a outrem por causa jurídica preexistente ao contrato. 
Encontra sua fundamentação no princípio de garantia, princípio também aplicado à teoria dos vícios redibitórios. Sobre 
evicção, segundo o Código Civil/2002, é correto afirmar o seguinte: 
 

A) nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Mas esta garantia não subsiste se a aquisição tenha se realizado 
em hasta pública. 

B) não pode o adquirente demandar pela evicção, mesmo que não soubesse que a coisa era alheia ou litigiosa. 
C) as benfeitorias necessárias ou úteis, não abonadas ao que sofreu a evicção, não serão pagas pelo alienante. 
D) podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade por evicção. 
E) não atendendo o alienante à denunciação da lide, e sendo manifesta a procedência da evicção, não pode o adquirente deixar 

de oferecer contestação, ou usar de recursos. 
 
 


