
INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 5 (cinco) páginas

numeradas seqüencialmente, contendo 20 (vinte)

questões objetivas correspondentes às seguintes

disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões),

Conhecimentos Gerais (10 questões) e 4 (quatro) questões

dissertativas de Conhecimentos Gerais.

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos

no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.

III. Assine o cartão de respostas no local indicado, com

caneta azul ou preta.

IV. Verifique se a impressão, a paginação e a

numeração das questões estão corretas. Caso observe

qualquer erro, notifique o fiscal.

V. Leia atentamente as questões e escolha a alternativa

que mais adequadamente responde a cada uma delas.

VI. Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer esta

prova. Faça-a com tranqüilidade, mas controle o seu

tempo. Reserve os 20 (vinte) minutos f inais para

marcar o cartão de respostas.

VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de

prova 1(uma) hora após seu início.

VIII. O candidato somente poderá levar o caderno de

prova após transcorridas 3 (três) horas do seu início.

IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente

o espaço correspondente à letra a ser assinalada,

conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.

X. Transcreva as respostas das questões dissertativas,

com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.

XI. Utilize caneta azul ou preta.

XII.A leitora óptica não registrará as respostas em que

houver falta de nitidez e/ou marcação de mais 

de uma alternativa.                               

XIII.O cartão de respostas não pode ser dobrado,

amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua

assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora

dos locais destinados às respostas.

XIV. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de

respostas e este caderno. As observações ou marcações

registradas no caderno não serão levadas 

em consideração.

XV.É terminantemente proibido o uso de telefone

celular,  pager ou simi lares.

Boa Prova!

PORTUGUÊS

Para as questões 1 e 2, leia o texto abaixo:

1) Considere as afirmações abaixo:

I. A charge exalta a aprovação do governo Lula, 
mostrando o aumento do poder aquisitivo da classe 
trabalhadora, que passou a consumir mais.

II. Há uso de discurso direto na charge.

É verdadeiro o que se afirma em:

a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) Nenhuma

2) No título da charge, a expressão “dos pobres”
exerce função sintática de:
a) adjunto adnominal
b) complemento nominal
c) objeto indireto
d) agente da passiva

3) Assinale a alternativa em que a oração encontra-se
na voz passiva sintética:
a) A medida foi aprovada pelo Congresso.
b) Precisa-se de secretária.
c) Divulgou-se o gabarito da prova.
d) Mataram o jovem friamente.

4) Assinale a alternativa que completa adequadamente
a lacuna:

Gostamos do filme ______ enredo trata do conflito 
em Ruanda.

a) onde
b) que
c) no qual
d) cujo 1
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Para as questões de 5 a 8, leia o texto abaixo:

Despedida

Rubem Braga

E no meio dessa confusão alguém partiu sem se
despedir; foi triste. Se houvesse uma despedida talvez
fosse mais triste, talvez tenha sido melhor assim, uma
separação como às vezes acontece em um baile de
carnaval — uma pessoa se perde da outra, procura-a por
um instante e depois adere a qualquer cordão. É melhor
para os amantes pensar que a última vez que se
encontraram se amaram muito — depois apenas aconteceu
que não se encontraram mais. Eles não se despediram, a
vida é que os despediu, cada um para seu lado — sem
glória nem humilhação.

Creio que será permitido guardar uma leve tristeza, e
também uma lembrança boa; que não será proibido
confessar que às vezes se tem saudades; nem será odioso
dizer que a separação ao mesmo tempo nos traz um
inexplicável sentimento de alívio, e de sossego; e um
indefinível remorso; e um recôndito despeito.

E que houve momentos perfeitos que passaram, mas
não se perderam, porque ficaram em nossa vida; que a
lembrança deles nos faz sentir maior a nossa solidão; mas
que essa solidão ficou menos infeliz: que importa que uma
estrela já esteja morta se ela ainda brilha no fundo de nossa
noite e de nosso confuso sonho?

Talvez não mereçamos imaginar que haverá outros
verões; se eles vierem, nós os receberemos obedientes
como as cigarras e as paineiras — com flores e cantos. O
inverno — te lembras — nos maltratou; não havia flores,
não havia mar, e fomos sacudidos de um lado para outro
como dois bonecos na mão de um titeriteiro inábil. 

Ah, talvez valesse a pena dizer que houve um
telefonema que não pôde haver; entretanto, é possível que
não adiantasse nada. Para que explicações? Esqueçamos
as pequenas coisas mortificantes; o silêncio torna tudo
menos penoso; lembremos apenas as coisas douradas e
digamos apenas a pequena palavra: adeus. 

A pequena palavra que se alonga como um canto de
cigarra perdido numa tarde de domingo.

5) Considere as afirmações:

I. De acordo com o texto, a separação de alguém traz 
tristeza, mas os bons momentos podem permanecer 
na memória.

II. O autor despediu-se de alguém no baile de carnaval e,
agora, no inverno, sente falta dela.

De acordo com o texto, está correto o que se afirma em:

a) somente I 
b) somente  II
c) I e II
d) Nenhuma

6) Considere as afirmações:

I. Ao longo do texto, o autor dirige-se a um interlocutor.
II. O autor usa metaforicamente as estações do ano para

representar os tempos bons e ruins.

Está correto o que se afirma em:
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) Nenhuma

7) Considere o período:

“Se houvesse uma despedida talvez fosse mais triste (...)”

A oração destacada é classificada como:
a) subordinada adverbial consecutiva
b) subordinada adverbial condicional
c) subordinada adverbial concessiva
d) subordinada adverbial conformativa

8) A conjunção destacada abaixo estabelece entre as
orações uma relação de:

“E que houve momentos perfeitos que passaram, mas
não se perderam(...)”

a) adição                              c) conclusão
b) adversidade                     d) explicação

9) Considere as orações:

I. Lembramos os bons momentos.
II. Lembramo-nos dos bons momentos.

De acordo com a norma culta:
a) somente I está correta
b) somente II está correta
c) I e II estão corretas
d) Nenhuma está correta

10) Considere os períodos:

I. O rapaz foi um dos que se pronunciaram contra a 
decisão da diretora.

II. Faz dois anos que ele foi embora.
De acordo com a norma culta:
a) somente I está correto
b) somente II está correto
c) I e II estão corretos
d) Nenhum está correto

CONHECIMENTOS GERAIS

11) No que se refere aos crimes de responsabilidade,
analise os itens a seguir:
I- A Constituição Federal prevê a imposição de sanções

de perda do cargo e inabilitação para o exercício de 
função pública por oito anos a quem pratica crime 
de responsabilidade.

II- A autorização proferida pela Câmara dos Deputados 
para abertura de processo pela prática de infração 
político-administrativa contra o Presidente da República
vincula o Senado Federal a instaurar o devido 
procedimento apuratório, afastada qualquer 
discricionariedade política por parte desta última 
Casa Legislativa.

III- Apresentada denúncia à Câmara dos Deputados com
pedido de instauração de processo contra o Presidente
da República pela prática de crime de responsabilidade,
deverá ser garantido a ele na fase de admissibilidade
o direito ao contraditório e à ampla defesa.

IV- Somente os cidadãos em pleno gozo de seus direitos
políticos podem oferecer acusação à Câmara dos 
Deputados visando à instauração de processo contra 
o Presidente da República pela prática de crime 
de responsabilidade.

Assinale a alternativa correta:
a) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
b) Apenas os itens II e III estão incorretos.
c) Apenas os itens  I e IV estão corretos.
d) Todos os itens estão corretos.



12) No que tange aos órgãos da Administração Pública

descentralizada, analise os itens a seguir:

I- Agência executiva é a qualificação dada à autarquia ou

fundação que celebra contrato de gestão com a 

Administração Pública visando à melhor eficiência e 

à redução dos custos das atividades que lhe 

são delegadas.

II- O controle exercido pela Administração Pública Direta

em relação aos entes descentralizados é denominado

de autotutela, constituindo-se em manifestação do poder

administrativo hierárquico. 

III- Os serviços sociais autônomos integram a administração

pública indireta atuando em cooperação nos setores, 

atividades e serviços que lhes são atribuídos.

IV- O poder público ao instituir uma fundação poderá atribuir-lhe

personalidade de direito público ou de direito privado.

Assinale a alternativa correta:

a) Os itens II, III e IV estão corretos.

b) Os itens II e III estão incorretos.

c) Os itens I, II e III estão corretos.

d) Os itens I, II e IV estão incorretos.

13) Em relação às normas de Direito Tributário, analise

os itens a seguir:

I- O imposto sobre produtos industrializados tem por 

princípios a não-cumulatividade e a seletividade em 

função da essencialidade dos produtos.

II- O imposto de exportação tem como fato gerador a saída

do produto do território nacional, sendo vedada a 

incidência de ICMS sobre as operações de remessa ao

exterior de produtos industrializados. 

III- O sujeito passivo do imposto sobre a propriedade 

territorial rural é aquele que detém a disponibilidade 

econômica do imóvel, podendo ser o proprietário, o 

titular do domínio útil ou o possuidor.

IV- Os fatos geradores do imposto sobre operações 

financeiras são as operações de crédito, câmbio e 

seguro, excluída a sua incidência sobre operações 

relativa a títulos e valores mobiliários.

Assinale a alternativa adequada:

a) Os itens I, II e III estão corretos.

b) Os itens II, III e IV estão incorretos.

c) Os itens III e IV estão corretos.

d) Os itens I e II estão incorretos. 

14) Levando em conta as normas que regem o Direito
Processual do Trabalho, analise os itens a seguir:
I- Nos dissídios individuais, não comparecendo o 

reclamante à audiência de instrução e julgamento, será
decretada sua revelia, com os efeitos dela decorrentes.

II- No procedimento sumaríssimo a citação será realizada
preferencialmente de forma pessoal, podendo ser 
realizada por edital em casos excepcionais.

III- O empregador deverá ser representado em juízo, em 
sede de dissídio coletivo, pelo seu administrador, sendo
vedada sua representação por empregado que não 
componha a diretoria.

IV- Caberá recurso de revista quando as decisões proferidas
em grau de recurso ordinário derem ao mesmo 
dispositivo de lei federal interpretação diversa da que 
lhe houver dado o Superior Tribunal de Justiça.

Assinale a alternativa adequada:
a) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
b) Apenas os itens III e IV estão incorretos.
c) Apenas os itens II e III estão corretos.
d) Todos os itens estão incorretos.

15) Levando em conta a legislação civil em vigor, analise
as assertivas a seguir:
I- A venda a contento vigora sob condição suspensiva, 

mesmo que a coisa tenha sido entregue ao comprador.
II- O comodato constitui-se no empréstimo de coisa fungível

e se aperfeiçoa com a tradição.
III- Toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou

imaterial, desde que remunerado, poderá ser objeto de
contrato de prestação de serviço.

IV- No contrato de seguro de vida, o prêmio será 
convencionado exclusivamente por prazo limitado, 
período pelo qual o segurador não responde pela 
ocorrência do sinistro.

Assinale a alternativa correta:
a) Os itens I , II e III estão incorretos.
b) Os itens III e IV estão corretos.
c) Os itens II e IV estão incorretos.
d) Os itens I, III e IV estão corretos. 

16) Em relação ao processo de habeas data, analise os
seguintes itens:
I- A prova do anterior indeferimento do pedido de 

informação de dados pessoais ou da omissão em 
atendê-lo é requisito indispensável para demonstração
do interesse de agir na ação de habeas data.

II- A ação de habeas data pode ser proposta por pessoa
física ou jurídica para retificação de informações contidas
em bancos de dados públicos ou de interesse público.

III- É considerado sujeito passivo para a ação de habeas
data a pessoa física que nega o acesso às informações
e não o órgão ou entidade depositária do registro ou 
banco de dados.

IV- A coisa julgada decorrente da procedência do pedido 
para retificação de dados ou anotações de justificativa
não impede a inserção de novos registros no banco de
dados, desde que baseados em novas informações 
comprovados.

Assinale a alternativa correta:
a) Os itens I e IV estão incorretos.
b) Os itens II e III estão corretos.
c) O item III está incorreto.
d) Todos os itens estão corretos.
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17) Em matéria de Direito Empresarial, analise as
assertivas a seguir:
I- A inscrição regular do empresário no Registro Público

de Empresas Mercantis do lugar onde se encontra 
instalada a sede do estabelecimento comercial o 
dispensa de nova inscrição quando da instalação de 
filial ou sucursal em local distinto da sede.

II- Aquele que se encontra legalmente impedido de exercer
atividade própria de empresário não responde pelas 
obrigações que nesta qualidade contrair perante 
terceiros.

III- Aos cônjuges é facultado constituir sociedade comercial
entre si ou com terceiros, independentemente do regime
de bens em que foi firmado o casamento.

IV- Independentemente de seu objeto social, considera-se
empresária a sociedade por ações e simples 
a cooperativa.

Assinale a alternativa correta:
a) Os itens I, II e III estão incorretos.
b) Os itens II, III e IV estão incorretos.
c) Os itens I e III estão corretos.
d) Os itens II e IV estão corretos.  

18) Levando em conta as definições trazidas pelo
Regulamento de Convênios da Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial em relação aos seus
parceiros, podemos afirmar corretamente que:
a) Instituição concedente é aquele ente público ou privado

que se responsabiliza diretamente pela execução física
e financeira do convênio.

b) Instituição executora será sempre a ABDI, que vem a 
ser a detentora dos programas e conta com os recursos
necessários à efetivação da transferência.

c) Instituição co-executora é exclusivamente o ente público
que participa do convênio para atuar como co-
responsável pela execução física e/ou financeira do 
objeto pactuado.

d) Instituição interveniente é o ente público ou privado que
participa do convênio para executar exclusivamente as
metas físicas, sem se envolver com os aspectos 
financeiros referentes às ações pactuadas.

19) Levando em consideração o que prevê o Estatuto
do Serviço Social Autônomo ABDI, assinale a alternativa
correta:
a) A ABDI tem por finalidade promover a execução de 

políticas de desenvolvimento industrial, especialmente
as que contribuam para a geração de empregos e renda,
em consonância com as políticas de comércio exterior
e de ciência e tecnologia.

b) Os Presidentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da
ABDI serão eleitos por maioria absoluta de votos, para
um período de dois anos, com possibilidade de uma 
única recondução por igual período.

c) O Conselho Deliberativo da ABDI é o órgão Colegiado
de deliberação superior integrado por vinte e um 
conselheiros, sendo onze representantes dos órgãos 
do Poder Executivo e dez representantes de entidades
privadas.

d) Para consecução do seu objetivo a ABDI poderá celebrar
contratos, convênios, acordos de cooperação e outros
ajustes com pessoas jurídicas de direito privado 
exclusivamente constituídas por patrimônio nacional, 
instaladas no país ou no exterior.

20) Em conformidade com o que dispõe a Lei n°
11.080/2004, podemos afirmar corretamente que:
a) A agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

constitui-se em uma pessoa jurídica de direito público,
sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade
pública.

b) A ABDI firmará contrato de gestão com o Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para 
execução das finalidades previstas em lei.

c) O patrimônio da ABDI na hipótese de sua extinção será
imediatamente transferido às instituições que com ela
firmaram contrato de parceria, reservado um terço do
seu ativo para a União.

d) Constituem receitas da ABDI os valores apurados com
a venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua 
propriedade ou de propriedade de seus parceiros, que
se vinculam financeiramente com a Agência.
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QUESTÕES DISSERTATIVAS

Responda as questões dissertativas com clareza e objetividade, em no máximo 8 (oito) linhas.

Direito Constitucional.  Discorra sobre a postura a ser adotada pelo Poder Executivo, quando da execução de suas

atividades típicas, em face de lei ou ato normativo de conteúdo inconstitucional ainda não declarado pela via do controle

concentrado pelo Supremo Tribunal Federal.

Direito Administrativo. Explique no que constituem os convênios e consórcios administrativos,

destacando a natureza jurídica desses institutos, os objetos passíveis de serem convencionados e as

partes que neles podem figurar.

Direito Empresarial. Discorra sobre os institutos jurídicos voltados à proteção da propriedade industrial,

destacando o marco inicial e a abrangência de seus efeitos.

Direito Processual Civil. Escreva sobre a possibilidade, ou não, de propositura de ação civil visando à

obtenção de provimento jurisdicional mandamental que imponha a implementação de políticas públicas pelo

Poder Executivo.

RESPOSTA:

1)

2)

3)

4)

RESPOSTA:

RESPOSTA:

RESPOSTA:


