
 
 
Prefeitura Municipal de Goiana 
Concurso Público – 2010 
Tipo 1                                                                                                                Cargo: Advogado / Nível Superior  

Página 1/10  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

HISTÓRIA DE GOIANA
 

 
 
 
Durante o Brasil colônia, algumas cidades do Norte 
desenvolveram a cana de açúcar, dentro do sistema de 
monocultura, como produto a ser exportado para a Europa, o 
que lhes restringia a sua produção de itens mais básicos, como 
alimento e matéria-prima para construções. Neste sentido, 
podemos dizer que Olinda e as áreas próximas, na capitania de 
Itamaracá, tinham uma relação de trocas comerciais, com 
Olinda 
 
A) vendendo gêneros alimentícios. 
B) comprando pedra e cal. 
C) vendendo máquinas e ferramentas. 
D) comprando gêneros alimentícios e escravos 
E) trocando escravos por máquinas e ferramentas. 
 
 
 
A relação entre índios e brancos, na América portuguesa, 
envolveu complexos processos que oscilavam entre violência 
e cooperação, de acordo com o local, a tribo, o tipo de contato 
e assim por diante. Em relação à Goiana, o contato dos 
portugueses deu-se, principalmente, com a tribo 
 
A) Xucuru. 
B) Ianomâmi. 
C) Guarani. 
D) Funil-ô. 
E) Caetés. 
 
 
 
 
A formação da identidade e da cultura do povo brasileiro 
recebeu contribuição de três diferentes etnias, o branco 
europeu, o negro africano e o indígena, originário da própria 
América. Atualmente, a sociedade brasileira tem reconhecido 
cada vez mais as contribuições dos africanos e indígenas para 
a formação do Brasil. Em Goiana, é um exemplo de cultura 
negra e popular o(a) 
 
A) Daruê Malungo. 
B) Alafiá. 
C) Conceição das crioulas. 
D) Vodu. 
E) Xangô do Nordeste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A historiografia tende a valorizar as ações e a memória oficial, 
sobretudo no que diz respeito a eventos de grande porte, como 
as guerras ou as revoluções. Em alguns casos, entretanto, a 
memória popular lembra-se de cenas e acontecimentos 
diferentes. A este respeito, em Tejucupapo, a memória local 
preservou a história  
 
A) dos padres doceiros que preparavam barras de rapadura. 
B) dos índios bravios que ajudaram os portugueses contra os 

franceses. 
C) das mulheres que expulsaram os holandeses com paus, 

pedras, panelas, água e pimenta. 
D) dos gêmeos taumaturgos que realizam milagres na praça 

pública. 
E) dos cavaleiros e das cavalhadas medievais, revividas 

durante o carnaval. 
 
 
 
O Norte da América portuguesa foi marcado, durante o 
período colonial, por dois tipos de economia: a cana de açúcar 
e o gado, que, segundo historiadores como Nelson Werneck 
Sodré passaram da convivência à separação. Goiana encaixou-
se neste contexto, no século XVI, como  
 
A) área apenas de criação de gado. 
B) área apenas de produção de cana de açúcar. 
C) área de transição, com feiras de gado. 
D) área mista, com produção de cana e criação de gado. 
E) área comercial, devido aos solos ruins tanto para o gado, 

quanto para a cana. 
 
 
 
O Conde Maurício de Nassau lançou uma série de medidas 
inovadoras para o ambiente americano da época, como a 
liberdade de culto e a modernização de centros urbanos, como 
o atual Recife Antigo. Em relação a Goiana, Nassau 
 
A) fez ganhar os céus o famoso “boi voador” causando 

espanto na população local. 
B) organizou uma assembleia que teve participação dos 

índios da região. 
C) criou a primeira sinagoga. 
D) concedeu verbas para os comerciantes. 
E) elevou-a à categoria de cidade, devido a sua importância 

para a região. 
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A conquista do Norte pelos holandeses trouxe mudanças para 
as províncias da região, que tiveram de se adaptar a uma nova 
forma de governo, a uma nova religião, etc. Após a derrota 
dos holandeses, o quadro mudou novamente, porém com a 
permanência de certas influências dos holandeses. Goiana, 
após a expulsão dos holandeses 
 
A) Começou a construção de monumentos religiosos, e de 

instituições como a Santa Casa de Misericórdia. 
B) Desenvolveu-se como centro fornecedor de escravos e 

alimentos para as províncias do sul, que iniciavam o ciclo 
do ouro e pedras preciosas. 

C) Iniciou a luta contra os caetés, que, até então, eram 
aliados dos habitantes da região. 

D) Mandou índios para participarem em assembleia na 
capital, para que defendessem seus direitos. 

E) Tornou-se a principal cidade da região, aproveitando as 
melhorias realizadas no período anterior. 

 
 
 
Em meados do século XVIII, aconteceram vários protestos em 
Goiana e na capitania de Itamaracá os quais marcaram um 
ponto importante na separação de Goiana do resto da 
capitania. A consequência destes protestos foi  
 
A) a criação, em Goiana, de uma justiça independente de 

Itamaracá. 
B) a transferência de Goiana para a capitania de 

Pernambuco. 
C) Goiana ter perdido o seu título de vila. 
D) o aumento da verba para construção de engenhos em 

Goiana. 
E) o aumento dos impostos pagos por Goiana à Itamaracá. 
 
 
 
A Revolução Pernambucana de 1817 representou grandes 
mudanças para Pernambuco e para o Brasil, ao contestar 
traços negativos do governo português no Brasil, defendendo 
ideais libertários semelhantes aos das revoluções burguesas do 
século anterior. A participação de Goiana na Revolução 
Pernambucana deu-se, principalmente, através do (a) 
 
A) atuação dos fazendeiros goianenses, que ajudaram a 

financiar os rebeldes. 
B) atuação de goianenses que foram morar em Recife. 
C) abastecimento dos centros revolucionários. 
D) apoio ao governo do Rio de Janeiro. 
E) treinamento de rebeldes recifenses nos campos 

goianenses. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
O movimento abolicionista e o movimento republicano foram 
importantes para o ocaso do Império Brasileiro, e a entrada do 
Brasil na modernidade do século XX, defendendo ideais de 
democracia e liberdade. Da participação de Goiana neste 
processo podemos destacar 
 
A) a atuação da imprensa liberal goianense, que vendia 

jornais para toda a capitania. 
B) a atuação da maçonaria goianense, que acelerou a 

libertação dos escravos na região. 
C) a atuação da população local, que era radicalmente contra 

o imperador e seus desmandos. 
D) a atuação das mulheres goianenses, as quais, armadas 

com pedras e panelas, foram às ruas exigir a República. 
E) a atuação dos padres goianenses, que insurgiam-se contra 

o padroado régio. 
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LÍNGUA PORTUGUESA
 

TEXTO 1 
 

Superstições e crendices 
 

Foi o medo do desconhecido aliado à insegurança da 
vida que gerou nos homens crenças supersticiosas. As 
superstições têm origem no início da civilização humana e 
com ela deverão morrer, pois não há momento na história do 
mundo em que elas não estejam presentes. 

Superstição é também acreditar na existência real dos 
mitos folclóricos, como o saci, a mula sem cabeça, o 
lobisomem, as bruxas, e em feitiços jogados, mau-olhado ou 
olho gordo. Mas há crendices que não implicam medo ou 
defesa de algum mal, como por exemplo: as sortes tiradas nas 
festas do ciclo junino; a ingestão de certos alimentos na ceia 
de Ano Novo; a criança jogar o dente de leite no telhado para 
obter dentes fortes, dentre outras. 

Há também superstições ligadas a fatos da vida 
humana, como as relacionadas à gravidez e ao parto. Elas são 
muito antigas e têm uma grande importância na vida dos 
povos. Os filipinos acreditam num espírito maligno que 
perturba o parto, tornando-o penoso. Os húngaros 
costumavam atirar por sobre a cabeça da parturiente para 
afastar os maus espíritos. Em algumas tribos africanas, havia a 
crença de que a mulher grávida não devia acompanhar enterro 
porque a alma do morto poderia encarnar no bebê. Entre os 
índios da Amazônia, as mulheres, principalmente quando 
estão grávidas, não devem assistir ao preparo do curare 
(veneno), não podem pegar na caça e nas armas nem podem 
comer paca, pois, do contrário, não conseguiriam dormir. 

Há uma quantidade enorme de superstições 
conhecidas, passadas de pai para filho e presentes no cotidiano 
de muitas pessoas. Abaixo, há alguns exemplos dessas 
crendices. 
�  Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá azar. 
�  Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes 

do caixão. 
�  Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios. 
�  Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá 

azar. 
�  Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a 

um caixão mortuário. 

 
ALBUQUERQUE, Cristiana et. al. Português. 7° ano.  

São José dos Campos, SP: Poliedro, 2009, p.20. Adaptado. 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com o Texto 1, seu autor pretende: 
 
A) fazer uma crítica às pessoas que acreditam em 

determinadas crenças existentes nas culturas de diversos 
povos. 

B) estabelecer uma relação entre a existência de crendices e 
as condições socioeconômicas de diversas sociedades.   

C) divulgar os dados de pesquisa realizada acerca da origem 
das crenças e superstições existentes em vários países. 

D) fazer uma análise de cunho filosófico a respeito do ser 
humano, por meio da compreensão de suas crenças. 

E) informar o leitor acerca de algumas crenças presentes nas 
culturas do mundo, destacando as diferenças entre elas. 

 
 
 
Segundo o Texto 1, as crendices são diversas. Com relação a 
essa diversidade, o texto nos informa que: 
 
A) a crença nos mitos folclóricos contribui para aumentar o 

medo que esses mitos despertam na população. 
B) a crença em mau-olhados e olhos gordos são derivadas de 

outras crenças relacionadas ao período da gravidez.  
C) há crendices, como as sortes tiradas nas festas juninas, 

que não têm um caráter preventivo ou de medo. 
D) em algumas culturas, superstições ligadas a fatos 

corriqueiros da vida humana são aprendidas por meio do 
ensino formal. 

E) herdamos da África a crença de que a mulher grávida não 
deve participar de enterros, para proteger seu filho.  

 
 
 
Acerca das superstições ligadas à gravidez e ao parto, está de 
acordo com o Texto 1 a seguinte informação: 
 
A) elas ocorrem em alguns centros urbanos modernos e não 

apresentam relação direta com o que cada cultura tem de 
característico. 

B) nas Filipinas, há quem acredite na existência de um 
espírito mau, que tem poderes para atrapalhar o parto e 
torná-lo mais sofrido para a mulher. 

C) para afastar qualquer tipo de mau espírito, os habitantes 
da Hungria costumam atirar pedras na cabeça de quem 
faz o parto. 

D) as mulheres grávidas eram proibidas de acompanhar 
enterros na África, porque criam que a alma do morto 
perseguiria a mãe para sempre. 

E) entre os índios da Amazônia, uma mulher grávida não 
assiste jamais à preparação do curare, para não correrem o 
risco de serem infectadas. 

 
 
 
 

����� � � �	�����
 

����� � � �	��� �
 

����� � � �	��� �
 



 
 
Prefeitura Municipal de Goiana 
Concurso Público – 2010 
Tipo 1                                                                                                                Cargo: Advogado / Nível Superior  

Página 4/10  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 
 
Analisando a função de alguns elementos linguísticos do 
Texto 1, assinale a alternativa correta. 
 
A) No trecho: “Foi o medo do desconhecido aliado à 

insegurança da vida que gerou nos homens crenças 
supersticiosas”, o termo destacado substitui ‘vida’. 

B) No trecho: “Há também superstições ligadas a fatos da 
vida humana, como as relacionadas à gravidez e ao 
parto”, o termo destacado relaciona-se a ‘vida humana’. 

C) No trecho: “Mas há crendices que não implicam medo ou 
defesa de algum mal”, o conectivo destacado tem a 
função de indicar continuidade na linha argumentativa do 
texto. 

D) No trecho: “há crendices que não implicam medo ou 
defesa de algum mal, como por exemplo:”, a expressão 
destacada antecede a enumeração de elementos que 
exemplificam o que foi afirmado.  

E) No trecho: “Abaixo, há alguns exemplos dessas 
crendices”, o termo destacado aponta para um elemento 
exterior ao texto. 

 
 
 
Assinale a alternativa em que a relação semântica indicada 
entre parênteses corresponde àquela que, de fato, se apresenta 
no enunciado dado. 
 
A) “Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a 

um caixão mortuário.” (CONCLUSÃO) 
B) “Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá 

azar.” (EXPLICAÇÃO) 
C) “Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.” 

(CONSEQUÊNCIA) 
D) “Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes 

do caixão.” (CONDIÇÃO) 
E) “Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá 

azar.” (CAUSALIDADE) 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual a palavra destacada está 
corretamente acentuada. 
 
A) Todos queriam saber a razão para aquela balburdía. 
B) Muitos acreditam que passar pôr debaixo de uma escada 

dá azar. 
C) Vários povos indígenas creem que os mortos podem 

assustá-los. 
D) Há também superstições ligadas a frutas, como o cajú e a 

banana. 
E) Dizem que os holandêses são pouco supersticiosos.  
 
 
 
 
 
 

 

TEXTO 2 
 

O “papa-figo” 
 

Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe de 
uma família rica sofreu de uma grave enfermidade. Ficou 
pálido, recluso e abatido. Os médicos falavam de uma "doença 
do sangue", só que não conseguiram encontrar uma medicação 
eficiente. Não havia quem não se assustasse só de olhá-lo. 
Para uns, mais supersticiosos, ele estava virando um 
lobisomem. 

Até que um negro velho, empregado da família, falou 
para o senhor que o remédio era "figo" de criança nova, isto é, 
fígado, no vocabulário do velho homem. O próprio velho saía 
pelas ruas com um saco nas costas, pegando os meninos: 
quanto mais gordos e corados, melhor. Quando perguntavam, 
dizia que levava ossos de boi e de carneiro para refinar açúcar. 

Na casa grande, o fígado era retirado, e, com o passar 
do tempo e com a utilização daquela "medicação", o senhor 
melhorou. 

[...] 
 

Texto disponível  no site:  
http://www.sobrenatural.org/lenda_urbana/detalhar/5956/o_.  

Acessso em 27/03/2010. Adaptado. 
 
 
 
 
O Texto 2 é uma lenda. Dentre as características desse gênero, 
estão nele expressas as seguintes:  
 
1. ser um texto relacionado a um lugar geograficamente 

determinado. 
2. ser uma narração na qual fatos históricos são recontados 

pela tradição popular. 
3. ser elaborado privilegiadamente com uma linguagem 

formal, com excesso de rebuscamentos morfossintáticos. 
4. ser um texto que tem forte relação com os costumes e 

tradições de um povo, além de carregado de 
representações simbólicas. 

 
Estão corretas, apenas: 
 
A) 1, 3 e 4. 
B) 2 e 4. 
C) 2 e 3. 
D) 1 e 2. 
E) 1 e 4. 
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Acerca de elementos morfossintáticos presentes no Texto 2, 
analise as proposições a seguir. 
 
1. O trecho: “Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe 

de uma família rica sofreu de uma grave enfermidade.” é 
iniciado com sujeito indeterminado, o que reforça a ideia 
de que a lenda não tem uma autoria determinada. 

2. No trecho: “Os médicos falavam de uma "doença do 
sangue", só que não conseguiram encontrar uma 
medicação eficiente.”, a expressão destacada indica 
oposição; equivale semanticamente a ‘contudo’. 

3. No trecho: “Até que um negro velho, empregado da 
família, falou...”, a expressão destacada tem valor 
temporal. 

4. O termo “papa-figo” é formado por duas palavras da 
mesma classe gramatical; são, ambas, substantivos. 

 
Estão corretas: 
 
A) 2, 3 e 4, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas.  
C) 1, 2 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
Assinale a alternativa em que as regras da concordância 
(verbal e nominal) foram obedecidas.  
 
A) As lendas estão desaparecendo, e, a cada dia, menas 

pessoas acreditam nelas.  
B) Em boas bibliotecas, já está disponível livros com lendas 

de vários países.   
C) Numa roda de amigos, no interior, não falta histórias de 

arrepiar!  
D) A verdade é que cada um de nós temos os nossos próprios 

medos e superstições.  
E) Acredita-se que deve haver milhares de lendas perdidas 

no tempo. 
 
 
 
Assinale a alternativa em que a relação entre a figura de 
linguagem apresentada entre parênteses e seu exemplo está 
correta. 
 
A) “com a utilização daquela ‘medicação’, o senhor 

melhorou”. (METÁFORA) 
B) “Os médicos falavam de uma ‘doença do sangue’”. 

(METONÍMIA) 
C) “o remédio era ‘figo’ de criança nova, isto é, fígado”. 

(EUFEMISMO) 
D) “quanto mais gordos e corados, melhor”. 

(PLEONASMO) 
E) “Dizem que, no século XIX, no Recife”. (ANTÍTESE) 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
Acerca dos direitos e garantias fundamentais consagrados no 
art. 5º, da Constituição Federal brasileira, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) Os direitos e garantias fundamentais têm como titulares 

não só os brasileiros, mas também os estrangeiros 
residentes no Brasil. 

B) A Constituição Federal brasileira determina que todos são 
iguais em direitos e obrigações, todavia a própria Carta 
estabelece algumas distinções entre homens e mulheres. 

C) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei ou ato normativo expedido 
por autoridade competente. 

D) Ninguém será privado de direitos por motivo de crença 
religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se 
as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos 
imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, 
fixada em lei. 

E) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 

 
 
 
Ainda sobre os direitos e garantias fundamentais, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) O direito à inviolabilidade do domicílio contém algumas 

exceções, de sorte que se houver situação de flagrante 
delito, desastre, ou, ainda, na hipótese de haver 
determinação judicial, é possível ingressar em casa alheia, 
em qualquer horário.  

B) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, podendo, tal direito ser exercido 
independentemente de requisito estabelecido em lei. 

C) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, 
inclusive a de caráter paramilitar. 

D) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

E) Em atendimento ao que dispõe a Constituição Federal de 
1988, foram instituídas no Brasil as chamadas “penas 
alternativas”, dentre as quais está prevista a de trabalhos 
forçados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sobre as chamadas ações constitucionais, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) Qualquer partido político, ainda que sem representação no 

Congresso Nacional, detém legitimidade para a 
propositura do mandado de segurança coletivo. 

B) A ação cabível para assegurar o conhecimento de 
informações relativas à pessoa do impetrante, constantes 
de registros ou bancos de dados de caráter público é o 
habeas data. 

C) O habeas corpus é ação do tipo subsidiária, de sorte que 
deverá ser impetrado na hipótese de se constatar o não 
cabimento de mandado de segurança ou habeas data. 

D) A legitimidade para propositura de ação popular dá-se 
apenas em favor de que detém o jus postulandi, haja vista 
que a Constituição Federal exige tal requisito para que 
alguém figure como parte autora desse tipo de demanda. 

E) A ação cabível para a retificação de dados, quando o 
autor não prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou 
administrativo, é o mandado de injunção. 

 
 
 
São direitos sociais conferidos aos trabalhadores urbanos e 
rurais previstos no art. 7º da Constituição Federal todos os 
abaixo, exceto: 
 
A) Revisão geral anual de remuneração, sempre na mesma 

data e sem distinção de índices. 
B) Fundo de garantia do tempo de serviço. 
C) Seguro-desemprego, em caso de desemprego 

involuntário. 
D) Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção 

ou acordo coletivo. 
E) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que 

percebem remuneração variável. 
 
 
 
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, exceto: 
 
A) Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. 
B) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 

garantia das pessoas portadoras de deficiência. 
C) Fomentar a produção agropecuária e organizar o 

abastecimento alimentar. 
D) Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de 

obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico 
ou cultural. 

E) Preservar as florestas, a fauna e a flora. 
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As atividades de consultoria e assessoramento jurídico do 
Poder Executivo Federal são de competência do(a): 
 
A) Ministério Público Federal. 
B) Defensoria Pública da União. 
C) Supremo Tribunal Federal. 
D) Tribunal de Contas da União. 
E) Advocacia-Geral da União. 
 
 
 
Configuram princípios aplicáveis à Administração Pública 
previstos expressamente na Constituição Federal, exceto: 
 

A) Legalidade. 
B) Impessoalidade. 
C) Moralidade. 
D) Proporcionalidade. 
E) Eficiência. 
 
 
 
Acerca da acessibilidade aos cargos, empregos e funções 
públicas, assinale a alternativa incorreta: 
 

A) A Constituição Federal garante aos estrangeiros, na forma 
da lei, o acesso aos cargos, empregos e funções públicas. 

B) A investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

C) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de 
convocação, aquele aprovado em concurso público de 
provas ou de provas e títulos será convocado com 
prioridade sobre novos concursados para assumir cargo 
ou emprego, na carreira. 

D) A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos 
para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os 
critérios de sua admissão. 

E) Os cargos em comissão, exercidos exclusivamente por 
servidores ocupantes de cargo efetivo, e as funções de 
confiança, a serem preenchidas por servidores de carreira 
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em 
lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. 

 

 
 
A Constituição Federal veda a acumulação dos seguintes 
cargos: 
 
A) Dois cargos de professor. 
B) Um cargo de professor com outro técnico ou científico. 
C) Dois cargos técnicos ou científicos. 
D) Dois cargos ou empregos privativos de profissionais de 

saúde, com profissões regulamentadas. 
E) Um cargo de professor com outro de Magistrado. 

 
 
 

Sobre o controle externo da Administração Pública, assinale a 
alternativa correta: 
 

A) As decisões do Tribunal de Contas da União de que 
resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de 
título executivo judicial. 

B) Um terço dos Ministros do Tribunal de Contas da União, 
órgão ao qual compete a fiscalização das contas do Poder 
Executivo Federal, é escolhido pelo Presidente da 
República. 

C) O Tribunal de Contas da União é composto de nove 
Ministros, sendo um terço escolhido pelo Supremo 
Tribunal Federal e dois terços escolhidos pelo Congresso 
Nacional. 

D) Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as 
mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, 
vencimentos e vantagens dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal. 

E) Compete ao Tribunal de Contas da União, órgão 
vinculado ao Poder Judiciário, a fiscalização das contas 
do Poder Executivo Federal. 

 

 
 
Analise a seguinte situação hipotética:  
 

João, presidente da Comissão Permanente de Licitação do 
Município de Chão de Esmeraldas, iniciou procedimento para 
licitação de serviço de publicidade das ações da Prefeitura da 
referida cidade. O valor do contrato foi estimado em R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais). Finalizado o procedimento, a 
comissão constatou que era inviável a competição entre as 
empresas do ramo, dada a notória especialização da 
“Marketing Público S/A”. Optou-se, pois, pela contratação 
da referida entidade comercial, declarando-se a 
inexigibilidade de licitação para o caso. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a melhor solução jurídica 
para o caso: 
 

A) a Administração Pública não poderia optar pelo 
procedimento de inexigibilidade de licitação, uma vez que 
o caso narrado é típica hipótese de dispensa de licitação. 

B) a Administração Pública não poderia optar pelo 
procedimento de inexigibilidade de licitação, uma vez que 
há expressa vedação legal para inexigibilidade 
relativamente a serviços de publicidade e divulgação. 

C) a Administração Pública não poderia optar pelo 
procedimento de inexigibilidade de licitação, uma vez que 
o valor do contrato não permite a adoção de tal 
providência. 

D) o procedimento adotado pela Administração Pública é 
absolutamente legal, tendo em vista que, quando há 
inviabilidade de competição, em decorrência de notória 
especialização, a legislação autoriza a utilização do 
procedimento de inexigibilidade de licitação. 

E) o procedimento adotado pela Administração Pública é 
absolutamente legal, tendo em vista que o valor do 
contrato está dentro do limite estabelecido pela legislação 
para a adoção do procedimento de inexigibilidade de 
licitação. 
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O ato pelo qual se atribui ao vencedor do processo licitatório o 
objeto da licitação é chamado de: 
 

A) Outorga. 
B) Adjudicação. 
C) Garantia. 
D) Imposição. 
E) Cessão. 
 

 
 
Sobre a Lei de Introdução ao Código Civil, é correto afirmar-
se que: 
 

A) salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar 
imediatamente em todo o país depois de oficialmente 
publicada. 

B) as correções a texto de lei já em vigor não se consideram 
lei nova. 

C) o desconhecimento da lei é causa para escusar-se a 
cumpri-la. 

D) o desuso é causa de revogação tácita de lei. 
E) a repristinação não se aplica, em regra, do Direito 

brasileiro. 
 

 
 
Quanto à capacidade dos índios, o Código Civil brasileiro 
estabelece que: 
 

A) será regulada por legislação especial. 
B) são absolutamente capazes. 
C) são absolutamente incapazes. 
D) são relativamente incapazes. 
E) é adquirida apenas aos 21 anos, diferentemente da atual 

regra, que é a aquisição da capacidade plena aos 18 anos. 
 

 
 
Para o empréstimo de coisas fungíveis o Código Civil 
brasileiro prevê a utilização do contrato de: 
 

A) comodato. 
B) mútuo. 
C) fiança. 
D) locação. 
E) depósito. 
 

 
 
Dispõe a primeira parte do § 6º, do art. 37, da Constituição 
Federal: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros”. Trata-se, pois, da adoção da teoria: 
 
A) do risco administrativo. 
B) da culpa administrativa. 
C) the king can do no wrong. 
D) subjetiva da responsabilidade civil. 
E) da exceptio non adimpleti contractus. 

 
 
 
 
Sobre a posse e a propriedade em Direito Civil, assinale a 
alternativa incorreta: 
 

A) Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o 
exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à 
propriedade. 

B) Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação 
de dependência para com outro, conserva a posse em 
nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções 
suas. 

C) É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o 
obstáculo que impede a aquisição da coisa. 

D) Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as 
benfeitorias úteis e necessárias, enquanto o possuidor de 
boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias 
necessárias, úteis e voluptuárias. 

E) A posse do imóvel faz presumir, até prova contrária, a das 
coisas móveis que nele estiverem. 

 
 
 
Nos termos previstos no Código de Processo Civil, tem direito 
a curador especial todos os abaixo, exceto: 
 
A) o incapaz, caso seus interesses colidam com os de seu 

representante legal. 
B) o incapaz sem representante legal. 
C) o réu revel citado por hora certa. 
D) o réu revel citado pessoalmente. 
E) o réu preso. 
 
 
 
Pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, 
que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a 
uma delas, poderá intervir no processo valendo-se do seguinte 
instituto de Direito Processual Civil: 
 
A) Assistência. 
B) Denunciação da lide. 
C) Nomeação à autoria. 
D) Oposição. 
E) Chamamento ao processo. 
 
 
 
Quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de 
título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de 
coisa fungível ou de determinado bem móvel, deve ajuizar, 
para garantir a eficácia de tal direito, a: 
 
A) ação rescisória. 
B) ação redibitória. 
C) ação possessória. 
D) ação monitória. 
E) ação revisional. 
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Analise os seguintes casos e marque apenas a opção que 
indica hipótese de cabimento do recurso de embargos 
infringentes. 
 
A) Acórdão não unânime proferido em julgamento de 

apelação interposta em mandado de segurança. 
B) Acórdão unânime proferido em julgamento de apelação 

interposta em mandado de segurança. 
C) Acórdão não unânime que julga procedente pedido 

formulado em ação rescisória. 
D) Acórdão unânime que julga procedente pedido formulado 

em ação rescisória. 
E) Acórdão, unânime ou não, proferido em julgamento de 

recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. 
 
 
 
O prequestionamento é requisito exigido para o aviamento do 
seguinte recurso: 
 
A) Apelação. 
B) Embargos de declaração. 
C) Recurso especial. 
D) Embargos infringentes. 
E) Agravo de instrumento. 
 
 
 
Sobre os sujeitos da relação de trabalho, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) Considera-se empregador aquele que, assumindo os riscos 

da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a 
prestação pessoal de serviço. 

B) Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos 
da relação de emprego, os profissionais liberais, as 
instituições de beneficência, as associações recreativas ou 
outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem 
trabalhadores como empregados. 

C) Considera-se empregado toda pessoa física que prestar 
serviços de natureza não eventual a empregador, sob a 
dependência deste e mediante salário. 

D) Os trabalhadores domésticos são regidos, em regra, pelas 
disposições constantes na Consolidação das Leis do 
Trabalho, aplicando-se-lhes, subsidiariamente, o disposto 
em legislação especial. 

E) Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não 
afetará os direitos adquiridos por seus empregados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sobre as férias e seu regramento através da Consolidação das 
Leis do Trabalho, assinale a assertiva correta: 
 
A) O período de férias previsto pela legislação brasileira 

consiste em 30 dias corridos, sendo irrelevantes as faltas 
ao serviço cometidas pelo trabalhador ao longo do 
período aquisitivo. 

B) Os membros de uma família que trabalharem na mesma 
empresa terão direito a gozar férias no mesmo período, se 
assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o 
serviço. 

C) O empregado estudante, menor de 18 anos, terá direito a 
determinar o período no qual gozará suas férias. 

D) A não concessão das férias dentro do prazo previsto da 
Consolidação das Leis do Trabalho sujeita o empregador 
apenas a sanções administrativas junto à Delegacia 
Regional do Trabalho. 

E) O empregado não pode converter parte de suas férias em 
abono pecuniário, devendo gozar integralmente o 
benefício. 

 
 
 
Analise as seguintes proposições e assinale a opção correta: 
 
A) Constituem exceções às hipóteses de vedação do trabalho 

dos menores as atividades circenses, em funções de 
acrobata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes. 

B) A duração da jornada de trabalho das mulheres é, em 
regra, diferenciada da do homem, tendo em vista a 
proteção especial a elas destinada. 

C) É facultado ao empregador exigir exame de gravidez 
somente na admissão da empregada, contudo, uma vez 
contratada, passa a vigorar a estabilidade assegurada às 
trabalhadoras gestantes. 

D) Considera-se menor para os efeitos da Consolidação das 
Leis do Trabalho o trabalhador de quatorze até dezesseis 
anos. 

E) Ao menor de 18 (dezoito) anos é vedado exercer qualquer 
trabalho noturno, considerado este o que for executado no 
período compreendido entre as 22 (vinte e duas) e as 5 
(cinco) horas. 

 
 
 
Sobre o contrato de trabalho, é incorreto afirmar-se que: 
 
A) não pode ser realizado de maneira tácita. 
B) é, em regra, por prazo indeterminado. 
C) os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho 

subsistirão em caso de falência, concordata ou dissolução 
da empresa. 

D) pode ser realizado de maneira verbal. 
E) não poderá ser exigida do candidato a emprego 

comprovação de experiência prévia por tempo superior a 
6 (seis) meses no mesmo tipo de atividade. 
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Constituem efeitos da condenação penal, exceto: 
 
A) Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado 

pelo crime, em qualquer caso. 
B) A perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado 

ou de terceiro de boa-fé, dos instrumentos do crime, 
desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, 
uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, em qualquer 
caso. 

C) A perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado 
ou de terceiro de boa-fé, do produto do crime ou de bem 
ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com 
a prática do fato criminoso, em qualquer caso. 

D) A incapacidade para o exercício do poder familiar, nos 
crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos 
contra filho, em qualquer caso. 

E) a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, 
quando for aplicada pena privativa de liberdade por 
tempo superior a um ano, em qualquer caso. 

 
 
 
Sobre os crimes praticados por funcionário público contra a 
Administração Pública, analise as seguintes alternativas e 
marque a assertiva correta: 
 
A) O ato do funcionário público consistente em alterar 

programa de informática sem autorização de autoridade 
competente é conduta atípica, tendo em vista que ainda 
não foi editada lei em sentido formal prevendo tal prática 
como crime. 

B) Para configuração do crime de concussão deve estar 
presente a conduta de exigir, diferentemente do crime de 
corrupção passiva, para o qual é necessário que o 
funcionário público solicite vantagem indevida em razão 
de seu cargo. 

C) A conduta do funcionário público consistente em exigir 
vantagem indevida em razão de seu cargo possui pena 
maior do que aquela cominada para a simples solicitação 
da referida vantagem. 

D) A conduta do funcionário público consistente no 
patrocínio de interesse privado perante a administração 
pública, valendo-se de sua condição, configura o tipo 
penal de prevaricação. 

E) Não se considera funcionário público, para efeitos penais, 
quem exerce provisoriamente função pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Acerca dos crimes praticados por particular contra a 
Administração Pública e dos crimes contra a administração da 
Justiça, marque a afirmação incorreta: 
 
A) A conduta consistente em solicitar vantagem a pretexto de 

influir em ato praticado por funcionário público no 
exercício da função configura o tipo penal de tráfico de 
influência. 

B) A conduta consistente em omitir fatos geradores de 
contribuições sociais previdenciárias configura o tipo 
penal de sonegação de contribuição previdenciária. 

C) No crime de sonegação de contribuição previdenciária, 
extingue-se a punibilidade se o agente, espontaneamente, 
declara e confessa as contribuições e presta as 
informações devidas à previdência social, na forma 
definida em lei ou regulamento, antes do início da ação 
penal. 

D) A conduta, por parte do preso, consistente em evadir-se 
do presídio, sem uso de violência, é fato atípico para o 
Direito Penal. 

E) A pena do crime de contrabando cometido através de 
transporte aéreo deve ser aplicada em dobro. 

 
 
 
Analise as seguintes proposições  
 
1. As disposições do Código de Processo Penal não se 

aplicam aos processos relativos aos crimes militares, uma 
vez que, para o processamento e julgamento desses 
delitos existe legislação própria. 

2. Deve-se aplicar a lei processual penal vigente à época em 
que foi cometida a infração penal. 

3. O perdão da vítima concedido a um dos querelados 
aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em 
relação ao que o recusar. 

4. A ação civil ex delicto é personalíssima, de sorte que 
somente poderá promovê-la o ofendido. 

 
É verdadeiro o que se afirma apenas em: 
 
A) 1 e 2. 
B) 1 e 3. 
C) 1 e 4 
D) 2 e 3. 
E) 3 e 4. 
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