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LÍNGUA PORTUGUESA

Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição Nome

Instruções:

Caro candidato, a seguir, você encontrará sete textos. O 
primeiro, uma xilografi a, do artista Katsushika Hokusai; 
o segundo, uma charge de João Montanaro, jovem 
cartunista de 15 anos, publicada no jornal Folha de 
S.Paulo, que provocou grande repercussão, com opiniões 
favoráveis a ela e contra ela. O terceiro e o quarto, cartas 
de leitores sobre a charge de Montanaro. O quinto, um 
comentário crítico (texto adaptado) de Diogo Bercito, 
também publicado na Folha. O sexto, charge de Angeli, 
retirada do google, também impressa na Folha. O sétimo,  
publicação no site http://notapajos.globo.com/lernoticias.
asp, sobre piadas desagradáveis relativamente ao 
tsunami vivido pelos japoneses.

Leia os textos de I a VII com atenção. As questões de 
número 01 a 13 referem-se a eles; consulte-os sempre 
que necessário. 

TEXTO I

Xilogravura “A Grande Onda de Kanagawa”, 
de Katsushika Hokusai (1760-1849),

TEXTO II

Reprodução

Charge de João Montanaro, publicada na Folha de S.Paulo, 
12/03/2011, um dia depois da tragédia que assolou o Japão. 

QUESTÃO 01

Sobre as relações entre os textos I e II, NãO é possível 
afi rmar:

a) para que haja produção de sentido quando da leitura 
do texto II, faz-se necessário o (re)conhecimento do 
texto I.

b) o deslocamento da xilogravura de Hokusai , o que se 
dá pela associação a novos elementos, produz efeito 
de tragicidade.

c) a leitura do texto II pressupõe um rico repertório de 
leituras, tanto da xilogravura quanto de fatos recentes 
no noticiário internacional.

d) há, no texto II, reprodução do estilo do autor do texto I, 
o que confere à charge menor intensidade emocional. 

LÍNGUA PORTUGUESA
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QUESTÃO 02

O movimento realizado pelo leitor no processo de (re) 
produção do diálogo entre a charge de Montanaro e a 
xilogravura de Hokusai se confirma, EXCETO:

a) pelo acréscimo de informações inusitadas sobre o 
texto I.

b) pela supressão de elementos significativos na 
composição do texto I.

c) pela substituição de elementos triviais por 
fundamentais.

d) pela transposição de conhecimentos não pertencentes 
à xilografura.

QUESTÃO 03

Quanto à produção dos textos I e II, só NãO é possível 
afirmar:

a) são diferentes manifestações textuais, pois sua forma 
de estruturação e de circulação é distinta.

b) sua compreensão depende da primazia dada à 
produção individual relativamente ao caráter social 
dos textos.

c) são práticas sociocomunicativas que atendem 
a intencionalidades diferentes: efeito estético e 
denúncia.

d) sua leitura é orientada por competências do leitor, por 
exemplo, a de discernir a composição dos textos.

TEXTO III

Uma boa charge política não precisa de exegese, 
exatamente como uma boa piada dispensa explicação. 
Portanto as palavras do cartunista Laerte (painel do Leitor, 
15/03) em defesa do colega João Montanaro, de 15 anos, 
só me convenceram de que a obra chocante talvez seja 
candidata a ser pendurada num museu qualquer ou numa 
galeria. Montanaro é menor de idade. Quem foi o maior 
de idade que o contratou para exercer uma função tão 
significativa no dia a dia de qualquer jornal que se preza e 
que respeita os seus leitores?

(Paula Mavienko-sikar, São Carlos, SP, 
in Painel do Leitor , 18/03/2011)

QUESTÃO 04

Sobre a composição do texto III, é INCORRETO afirmar que:

a) a primeira frase funciona como introdução às idéias 
discutidas e compõe-se de uma analogia.

b) o conectivo ‘portanto’ poderia ser substituído por 
‘sendo assim’, sem prejuízo do sentido proposto e 
estabelecendo a coesão textual.

c) a expressão ‘de 15 anos’ vem desnecessariamente 
entre vírgulas, pois traz informação redundante. 

d) a interrogação contribui para que se possa inferir a 
intenção de responsabilizar o problema para outrem 
que não o chargista Montanaro. 

TEXTO IV

Fico impressionada com os comentários maldosos contra 
o cartunista João Montanaro. Ao ver a charge, não a li 
como uma sátira. Meus olhos apenas a receberam como 
uma realidade.
Quem imaginaria que a xilogravura do artista Hokusai 
serviria de base para reforçar uma tragédia que ocorreu 
no Japão? Que me conste, estamos no ano 2011 e a 
liberdade de expressão é direito de qualquer ser humano.
João Montanaro apenas retratou o que acontece hoje no 
mundo em que vivemos, e nós, habitantes deste planeta, 
somos os responsáveis pelas tragédias que ocorrem e 
ocorrerão. 

(Maria Rita Marinho, gerente da Secretaria Geral de Fundação Bienal, 

São Paulo, SP) 

QUESTÃO 05

Marque (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso diante de 
cada afirmativa sobre o texto IV.
(     ) O texto é  carregado de elementos que desnudam 

o grau de estupefação de seu enunciador, como se 
vê pelo uso de “impressionada”.

(     ) O autor se revela estrategicamente em intensa 
carga significativa,  por exemplo por meio da 
repetição do vocábulo “tragédias”.

(     ) O uso da metonímia presente em “meus olhos” 
promove a coesão com a frase anterior, onde está 
presente o verbo “ver”.

(     ) A palavra ‘apenas’, no primeiro parágrafo,  promove 
sentido diferente daquele presente no último – 
somente e unicamente, respectivamente. 

Assinale a sequência CORRETA, de cima para baixo:
a) F; F; F; V.
b) F; V; F; V.
c) V; V; V; F.
d) V; F; V; F.
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QUESTÃO 06

Quanto à coesão entre as idéias do texto IV, é possível 
AFIRMAR que:

a) As frases que compõem o primeiro parágrafo se 
associam porque a segunda explica a primeira, e a 
terceira se contrapõe à segunda.

b) As duas frases do segundo parágrafo, embora 
não apresentem conexão explícita, são ordenadas 
de forma que, associadas, produzam a idéia de 
que a liberdade de expressão se apresenta em 
circunstâncias inimagináveis. 

c) Caso a autora optasse por trocar a ordem das orações 
que compõem o último parágrafo, haveria prejuízo 
na produção de sentido, pois trata-se de idéias que 
se somam sem primazia na ordem em que foram 
colocadas. 

d) A segunda frase do segundo parágrafo não tem a 
função de ser uma resposta à interrogação que, 
realizada anteriormente a ela, tendo em vista que 
a interrogação, ali, não promove a intenção de 
perguntar, procurar resposta.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que a reconstrução de trechos da 
carta de Maria Rita Marinho, no texto IV, NãO apresenta 
coesão adequada à produção de sentido.

a) Fico impressionada com os comentários maldosos 
contra o cartunista João Montanaro, pois, ao ver a 
charge, não a li como uma sátira e meus olhos apenas 
a receberam como uma realidade.

b) Quem imaginaria que a xilogravura do artista Hokusai 
serviria de base para reforçar uma tragédia que 
ocorreu no Japão, embora, que me conste, estamos 
no ano 2011 e a liberdade de expressão é direito de 
qualquer ser humano?

c) João Montanaro apenas retratou o que acontece hoje 
no mundo em que vivemos. E nós, habitantes deste 
planeta, somos os responsáveis pelas tragédias que 
ocorrem e ocorrerão. 

d) Fico impressionada com os comentários maldosos 
contra o cartunista João Montanaro. Ao ver a charge, 
não a li como uma sátira, pois meus olhos apenas a 
receberam como uma realidade.

TEXTO V

Contra a maré
Cartunistas avaliam charge de João Montanaro, 

na Folha, que causou desconforto por retratar tsunami.

João Montanaro já tinha decidido qual seria o tema da 
charge de sábado quando acordou na sexta-feira. Então, 
viu na televisão imagens de prédios se desfazendo em 
meio ao mar que avançava.
“Não dava para fazer um desenho sobre política!”, diz.

Ao decidir retratar o tsunami, Montanaro lembrou-se da 
xilogravura de Katsushika Hokusai. Foi uma das opções 
que ele enviou à Folha para aprovação e publicação.
“Fiquei surpreso com as críticas”, diz. “Acho que não 
entenderam a charge.”

Apesar da má recepção, inclusive na escola, o garoto diz 
estar seguro da escolha. “Fiz o certo, minha intenção não 
era fazer uma piada.”

O ilustrador Adão Iturrusgarai, que publica na Ilustrada, 
defende Montanaro.
“É um desenho superimparcial. É inocente como o 
ilustrador, que é um jovenzinho”, diz. “De mau gosto foi a 
tragédia em si.” E completa: “O humor funciona por conta 
dessa contraonda, desse mau humor e da burrice dos 
críticos”.

Para o artista Allan Sieber, que também publica na 
Ilustrada, Montanaro “fez o trabalho dele e a escolha da 
ilustração valeu a pena”.

O pesquisador Gonçalo Junior, autor do livro “A Guerra 
dos Gibis” (Companhia das Letras), afirma que quem 
perdeu o bom senso, no caso da charge, foram os leitores 
que se manifestaram contra.

“Vivemos na era da chatice e do politicamente correto. 
É uma reação paranoica, o desenho retrata as mesmas 
coisas que todos esses vídeos que estão no YouTube.”

Exagerada ou não, a recepção da charge de Montanaro 
foi semelhante à vista na Malásia nesta semana.

O desenho de Mohamad Zohri Sukimi, publicado no jornal 
“Berita Harian”, mostrava o herói japonês Ultraman fugindo 
de uma onda . Uma petição on-line rodou o mundo. O 
jornal se retratou.
“Apesar de o desenho de Montanaro não ter me 
incomodado, consigo entender por que alguns leitores 
se sentiram desconfortáveis”, diz Sidney Gusman, editor-
chefe do site Universo HQ. “Fico imaginando como eu 
reagiria se tivesse perdido alguém nesse desastre.”
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Outra razão apontada para a má recepção é o 
desconhecimento do desenho original.
“Quando vi o rascunho, perguntei a ele se as pessoas 
não iriam se chocar”, diz Mario Sergio Barbosa, pai de 
Montanaro. “Mas eu não conhecia a referência dele.”

Há também a possibilidade de o leitor não estar 
acostumado ao gênero da charge.
“As pessoas ligam a palavra “charge” a coisas alegres, 
mas a ideia é ser um convite ao pensamento”, diz o 
quadrinista Mauricio de Sousa.

O jornalista e professor de letras da Unifesp (Universidade 
Federal de São Paulo) Paulo Ramos concorda.
“Quem está acostumado entende melhor desenhos 
como o de Montanaro. Outros veem as charges como 
necessariamente uma piada e, por isso, se incomodam.”

Spacca, 46, que fez parte do rodízio de ilustradores 
da página A2 entre 1986 e 1995, diz: “Os cartunistas 
constroem uma imagem de irreverentes, de livres 
criadores, que podem fazer qualquer coisa.... Mas todo 
comunicador tem de antecipar a reação do público e 
medir o que vai causar. Nem tudo é permitido”.

Para Jal, presidente da Associação dos Cartunistas do 
Brasil, “é nesses momentos de tragédia que temos de 
fazer críticas”. 

DIOGO BERCITO, de São Paulo (texto adaptado), 17/03/2011. 

QUESTÃO 08

Observando os quatro textos em análise, SÓ se pode 
afirmar que:

a) o reaproveitamento de um símbolo da cultura japonesa 
é o alvo da crítica, e não a charge em si.  

b) o chargista faz uma comparação isenta de valores 
entre a xilogravura e a realidade. 

c) os leitores que não aceitaram a charge levaram mais 
em conta sua subjetividade do que o conceito de 
charge.

d) o que choca os leitores é o fato de a realidade ser 
mais impactante que a arte. 

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa, cujas alterações lingüísticas 
MUDAM o efeito de sentido original:

a)  João Montanaro já tinha decidido qual seria o tema 
da charge de sábado quando acordou na sexta-
feira. Então, viu na televisão imagens de prédios se 
desfazendo em meio ao mar que avançava. “Não 
dava para fazer um desenho sobre política!”, diz.

 - João Montanaro já tinha decidido qual seria o tema 
da charge de sábado ao acordar na sexta-feira. Mas 
viu na televisão imagens de prédios se desfazendo 
em meio ao mar que avançava. “Não dava para fazer 
um desenho sobre política!”, diz.

b) E completa: “O humor funciona por conta dessa 
contraonda, desse mau humor e da burrice dos 
críticos”.

 - E completa: “O humor funciona tendo em vista 
essa contraonda, desse mau humor e da burrice dos 
críticos”.

c)  Apesar da má recepção, inclusive na escola, o garoto 
diz estar seguro da escolha. “Fiz o certo, minha 
intenção não era fazer uma piada.”

 - Apesar da má recepção, inclusive na escola, o garoto 
diz estar seguro da escolha. “Fiz o certo, pois minha 
intenção não era fazer uma piada.”

d) “Apesar de o desenho de Montanaro não ter me 
incomodado, consigo entender por que alguns leitores 
se sentiram desconfortáveis”, diz Sidney Gusman, 
editor-chefe do site Universo HQ. “Fico imaginando 
como eu reagiria se tivesse perdido alguém nesse 
desastre.”

 - “Apesar de o desenho de Montanaro não ter me 
incomodado, consigo entender por que alguns leitores 
se sentiram desconfortáveis”, diz Sidney Gusman, 
editor-chefe do site Universo HQ. “Fico imaginando 
se eu reagiria caso tivesse perdido alguém nesse 
desastre.”

QUESTÃO 10

Só NãO se pode inferir do título “Contra a maré”

a) é motivado pelo elemento tematizado na xilogravura, 
uma onda impulsionada pela maré.

b) traduz um posicionamento desfavorável à criação de 
Montanaro, por parte do autor. 

c) aponta para o diálogo entre a a xilografura e a charge, 
ambas tradutoras da força da maré.

d) dialoga conotativamente com a expressão usual 
‘remar contra a maré’.
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QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que NãO apresenta informação 
correta no que se refere à coesão textual que se verifica 
no trecho em destaque, parte do texto de Diogo Bercito.

João Montanaro já tinha decidido qual seria o 
tema da charge de sábado quando acordou na sexta-
feira. Então, viu na televisão imagens de prédios se 
desfazendo em meio ao mar que avançava. “Não dava 
para fazer um desenho sobre política!”, diz.

Ao decidir retratar o tsunami, Montanaro lembrou-
se da xilogravura de Katsushika Hokusai. Foi uma 
das opções que ele enviou à Folha para aprovação e 
publicação.

“Fiquei surpreso com as críticas”, diz. “Acho que 
não entenderam a charge.”

Apesar da má recepção, inclusive na escola, o 
garoto diz estar seguro da escolha. “Fiz o certo, minha 
intenção não era fazer uma piada.”

O ilustrador Adão Iturrusgarai, que publica 
na Ilustrada, defende Montanaro. “É um desenho 
superimparcial. É inocente como o ilustrador, que é 
um jovenzinho”, diz. “De mau gosto foi a tragédia em 
si.” E completa: “O humor funciona por conta dessa 
contraonda, desse mau humor e da burrice dos críticos”.

(...)
Exagerada ou não, a recepção da charge de 

Montanaro foi semelhante à vista na Malásia nesta 
semana.

O desenho de Mohamad Zohri Sukimi, publicado 
no jornal “Berita Harian”, mostrava o herói japonês 
Ultraman fugindo de uma onda. Uma petição on-line 
rodou o mundo. O jornal se retratou.

a) A palavra tsunami retoma a expressão imagens de 
prédios se desfazendo em meio ao mar que avançava.

b) O termo má recepção retoma o termo as críticas.
c) A primeira frase do 4º parágrafo retoma o parágrafo 

anterior e anuncia o que virá.
d) O penúltimo parágrafo anuncia o conteúdo do último 

parágrafo.

QUESTÃO 12

Observe a charge abaixo, de Angeli.

TEXTO VI

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_
QjZPqpfyGJs/R4qUdXZKFRI/AAAAAAAAASs/Bcqdmv- 13/04/2011, 10h35

Um dos comentários presentes no texto V (página 5) 
referentes à charge de Montanaro pode ser também 
aplicado à charge acima, de Angeli. O profissional que faz 
esse comentário é:

a) Maurício de Souza, quando ele afirma:  
 “As pessoas ligam a palavra “charge” a coisas alegres, 

mas a ideia é ser um convite ao pensamento.”
b) Orlando, quando ele declara: 
	 “Com	 um	 desenho	 mais	 sofisticado,	 todo	 o	 mundo	

acharia lindo, mas ele está aprendendo, ainda está 
cru.”

c) Adão Iturrusgarai, que analisa: 
 “É um desenho superimparcial. É inocente como o 

ilustrador, que é um jovenzinho.”
d) Spacca, que diz: 
 “(...) todo comunicador tem de antecipar a reação 

do público e medir o que vai causar. Nem tudo é 
permitido.”



8

[ Caderno 01 ] Banco de desenvolvimento de minas Gerais

QUESTÃO 13

Observe o trecho em destaque e assinale a alternativa 
CORRETA.

TEXTO VII

(...) os autores de comentários considerados ofensivos 
são pessoas que já eram famosas. Um deles é Alec 
Sulkin, roteirista do seriado de comédia americano 
“Family Guy”. Ele pediu desculpas depois de fazer 
piada ligando o terremoto ao ataque japonês à base 
americana de Pearl Harbor, no Havaí, em 1941. Cerca 
de 2,5 mil pessoas morreram no ataque.“Se você 
quiser se sentir melhor sobre o terremoto no Japão, dê 
um Google em ‘número de mortos em Pearl Harbor”, 
escreveu no Twitter. Após críticas, ele apagou a 
mensagem e se justificou. “O número de mortos ontem 
era de 200, hoje é de 10.000. Me desculpe pelo tweet 
insensível. Foi apagado”, escreveu.

http://notapajos.globo.com/lernoticias.asp

a) Comparando a charge de Montanaro e a piada, 
percebe-se a intenção que ambas têm de ironizar  a 
cultura japonesa, denunciar sua fragilidade.

b) Que o número maior de mortos no Tsunami em relação 
ao de  Pearl Harbor não deveria ser a justificativa ética 
para a retirada da piada. 

c) O uso da expressão ‘dê um Google’, coloquial, 
denuncia o tom de deboche com que a piada é 
lançada. 

d) O fato de o autor da mensagem postada no Twitter ser 
um comediante justifica sua postura de fazer piada 
sobre qualquer pessoa ou situação. 

Instruções:

Caro candidato, leia com atenção a peça publicitária em 
destaque e responda às questões 14 e 15 a ela referentes. 

http://www.multisolution.art.br/2011/noticias/ver/noticia/ 
grupo-petropolis-presta-homenagem-no-dia-mundial-da-agua/ 

id/684/language/pt_BR, 03/04/2011, 19h52min

(*) Trecho ampliado:

O Grupo Petrópolis tem um compromisso com o meio 
ambiente e por isso pratica programas visando à 
conservação de toda a água utilizada em seus processos 
produtivos. Além disso, conta com o Projeto AMA, uma 
iniciativa que através do plantio de 1,1 milhão de mudas de 
árvores nativas protege grandes áreas de mata atlântica e 
do cerrado, preserva 36 bilhões de litros de água por ano 
e atua na remoção de mais de 85 mil toneladas de CO2 
da atmosfera. Afinal, para nós, dia de preservar a água é 
todo dia.

(*)
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QUESTÃO 14

A expressão ‘como o Grupo Petrópolis’, presente na frase 
em destaque da peça publicitária, vem entre vírgulas. 
Essa pontuação:

a) leva a expressão a exercer a função de exemplo.
b) determina que a expressão restrinja-se a efeito de 

comparação.
c) conota um tom irônico àqueles que não atuam como 

o Grupo Petrópolis.
d) ressalta de forma restritiva as ações da empresa de 

cuidar da água.

QUESTÃO 15

Sobre os numerais presentes no trecho, que vem abaixo 
da frase destaque (ver o trecho em letra ampliada logo 
abaixo da peça publicitária), é possível afirmar que têm a 
função de:

a) ilustrar a situação deplorável do planeta Terra, 
enumerando seus problemas.

b) promover a valorização das ações da empresa, 
elucidando seus feitos.

c) distorcer uma leitura correta da realidade ecológica, 
usando de hipérboles.

d) provocar sensacionalismo, reiterando os números 
exageradamente.
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PROVA DE INGLÊS

DIRECTIONS: Choose the CORRECT alternative to 
answer questions 16 to 25.
Questions 16 to 20: Choose the CORRECT alternative to 
answer questions 16 to 20, according to TEXT 01.

TEXT 1

Nearly all organizations rely on computer and 
information technology (IT) to conduct business and 
operate effi ciently. Computer systems analysts use 
IT tools to help enterprises of all sizes achieve their 
goals. They may design and develop new computer 
systems by choosing and confi guring hardware and 
software, or they may devise ways to apply existing 
systems’ resources to additional tasks.   Most systems 
analysts work with specifi c types of computer systems 
such as business, accounting, and fi nancial systems or 
scientifi c and engineering systems. Analysts _______ 
specialize in helping an organization select the proper 
system hardware and software are often called system 
architects or system designers. If analysts specialize 
in developing and fi ne-tuning systems, they are often 
given the more general title of systems analysts.
To begin an assignment, systems analysts consult with 
an organization’s managers and users to defi ne the 
goals of the system and then design a system to meet 
those goals. They specify the inputs that the system will 
access, decide how the inputs will be processed, and 
format the output to meet users’ needs. Analysts use 
techniques such as structured analysis, data modeling, 
information engineering, mathematical model building, 
sampling, and a variety of accounting principles 
to ensure their plans are effi cient and complete. 
They also may prepare cost-benefi t and return-on-
investment analyses to help management decide 
whether implementing the proposed technology would 
be fi nancially feasible.

In some organizations, programmer-analysts design 
and update the software that runs a computer. They 
also create custom applications tailored to their 
organization’s tasks. Because they are responsible 
for both programming and systems analysis, these 
workers must be profi cient in both areas.

http://www.bls.gov/oco/ocos287.htm. Acesso em 27/02/2011

QUESTÃO 16

This text aims at

a) describing some details of a specifi c story.
b) enumerating parts of a process.
c) narrating some events of a person’s life.
d) showing  aspects of a determined profession.

QUESTÃO 17

The word rely in “Nearly all organizations rely on computer” 
means

a) depend. 
b) believe.
c) hope.
d) understand.

QUESTÃO 18

Write True ( T ) or False ( F ).

(     ) IT tools intend to give support to  different companies 
to reach their aims.

(     ) Computer systems analysts are not allowed to 
design and develop new computer systems.

(     ) Only a very restricted group of Computer systems 
analysts work with specifi c types of computer 
systems. 

Choose the right sequence:

a) F, T, F.
b) F, T, T.
c) T, F, F.
d) T, T, F.

QUESTÃO 19

The correct word to complete the sentence “Analysts 
_______ specialize in helping an organization select 
the proper system hardware and software are often 
called system architects or system designers.” is

a) where.
b) which.
c) who.
d) whose.

PROVA DE INGLÊSPROVA DE INGLÊS



11

[ Caderno 01 ] Banco de desenvolvimento de minas Gerais

QUESTÃO 20

The word assignment in “To begin an assignment,” is a 
noun formed by assign + the suffix - ment. Choose another 
word from the list below that can form  a noun with the 
suffix - ment.

a) Infect. 
b) Pacify. 
c) Disappoint.
d) Impression.

Questions 21 to 23: Choose the CORRECT alternative to 
answer questions 21 to 23 according to TEXT 02.

TEXT 2

 
   

A healthy diet may help to prevent certain chronic 
(long-term) diseases such as heart disease, stroke 
and diabetes. It may also help to reduce your risk 
of developing some cancers and help you to keep a 
healthy weight. 

Your body needs energy to work normally and keep 
you alive. You get this energy from nutrients in the food 
that you eat - mostly, carbohydrates, fats and proteins. 
Minerals and vitamins are other nutrients that are also 
important in your diet to help your body stay healthy.

It is important to get the right balance between different 
nutrients to get maximum health benefits. Your diet 
should contain food from each of the following food 
groups:
• Starchy foods such as bread, rice, potatoes, pasta etc.
• Fruit and vegetables.
• Milk and dairy foods.
• Protein foods. These include meat, fish, eggs and 

other non-dairy sources of protein (including nuts, 
tofu, beans, pulses etc).

Fatty and sugary foods are the fifth food group that 
you eat. However, only a small amount of what you 
eat should be made up from fatty and sugary foods. In 
addition to the above, plenty of fibre and water in your 
diet is also important for your health. As a general rule, 
starchy foods and fruit and vegetables should provide 
the bulk of most of your meals.

http://www.patient.co.uk/health/Healthy-Eating.htm  Acesso em 27/02/2011

QUESTÃO 21

Write True ( T ) or False ( F ).

If someone has a healthy diet, it is likely for this person to

(      ) be helped to keep a healthy weight.
(      ) be protected from most short-term illnesses.
(      ) have the possibility of getting cancer increased.

Choose the right sequence:

a) T, F, F.
b) F, T, T.
c) F, T, F.
d) T, T, F.

QUESTÃO 22

The correct passive voice form for the sentence “Your body 
needs energy to work normally and keep you alive.” is

a) Energy has been needed by your body to work 
normally and keep you alive.

b) Energy is needed by your body to work normally and 
keep you alive.

c) Your body should need energy to work normally and 
keep you alive.

d) Your body will need energy to work normally and keep 
you alive.

QUESTÃO 23

The majority of people’s diet should include

a) carbohydrates, fruit and vegetables.
b) fatty and sugary foods as well as fruit.
c) proteins, carbohydrates and  sugary foods.
d) starchy foods, vegetables and sugary foods.
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

Question 24: Choose the CORRECT alternative to 
answer question 24, according to TEXT 03.

TEXT 3

http://www.manythings.org/signs/index8.htm Acesso em 27/02/2011

QUESTÃO 24

You are in London for the fi rst time. You go to a supermarket 
because you want to buy some fresh vegetables. You fi nd 
the sign above near the till. 

So you conclude that you can:

a) exclusively buy and pay if you have cash.
b) buy and pay with both cash and checks.
c) buy and pay only if you have checks.
d) buy and pay with neither cash nor checks.

Question 25: Choose the CORRECT alternative to 
answer question 10, according to TEXT 04.

TEXT 4

http://www.manythings.org/signs/index8.htm Acesso em 27/02/2011

QUESTÃO 25

You leave the supermarket and go straight to Heathrow to 
meet an old friend of yours. But at the entrance, you fi nd 
the above sign which means you _____ enter.

a) should 
b) must
c) shouldn’t
d) mustn’t

QUESTÃO 26 

Certa mercadoria, cujo preço era R$80,00, passou a 
custar R$90,00.

É CORRETO afi rmar que o preço dessa mercadoria 
sofreu um reajuste

a) igual a 10%.
b) maior que 20%.
c) maior que 12%.
d) menor que 10%.

QUESTÃO 27 

Quando se jogam dois dados, tanto o número 6 quanto 
o número 7, por exemplo, podem ser obtidos de três 
maneiras distintas:

(5,1), (4,2), (3,3) para o 6; e 

(6,1), (5,2), (4,3) para o 7. 

Segundo Galileu, porém, na prática, a chance de se obter 
6 é menor que a de se obter 7, porque as permutações 
dos pares devem ser consideradas no cálculo das 
probabilidades.

Considerando-se esse raciocínio, é correto afi rmar 
que, nesse caso, a probabilidade de se obter o número 
6 e a probabilidade de se obter o número 7 são, 
RESPECTIVAMENTE, de

a) 1/18 e 1/12.
b) 1/12 e 1/12.
c) 5/36 e 1/6.
d) 1/3 e 1/2.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
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QUESTÃO 28 

Em uma turma da quinta série distribuí 4 cadernos para 
cada aluno dessa turma e me sobraram 90 cadernos. Se 
tivesse dado 6 cadernos para cada menino, me sobrariam 
2 cadernos. 

É CORRETO afirmar que essa turma possui

a) 30 alunos.
b) 40 alunos.
c) 42 alunos.
d) 44 alunos.

QUESTÃO 29 

Dois jogadores fizeram uma aposta em um lance de 
dados. Cada um lança o dado, aquele que obtiver o maior 
número será o vencedor. Evidentemente, há possibilidade 
de empate, quando os dois lançamentos mostrarem o 
mesmo número. 

É CORRETO afirmar que a possibilidade de ocorrer um 
empate é de:

a) 1/8.
b) 1/6.
c) 1/5.
d) 1/3.

QUESTÃO 30 

Um círculo cuja área mede π m2 é dividido em duas partes. 
A área de uma parte é 3/2 da área da outra parte. É 
CORRETO afirmar que a área da parte menor mede 

a) 0,2 π m2

b) 0,4 π m2

c) 0,42 π m2

d) 0,43 π m2

QUESTÃO 31 

Sabe-se que um terço do peso de uma jaca mais o peso 
de um melão é igual ao seu próprio peso. O melão pesa 2 
quilos. É CORRETO afirmar que o peso dessa jaca é de 

a) 2,5 quilos.
b) 5 quilos.
c) 4 quilos.
d) 3 quilos.

QUESTÃO 32

Considere as seguintes proposições em que  simboliza 
o conjunto dos números racionais e  simboliza o 
conjunto dos números naturais positivos:

(i)  Existe um número racional α tal que 10
n

α< <  para todo número 
natural n > 0.

(ii) Para todo número natural n > 0 existe α ∈�   tal que 
10
n

α< < .

(iii) 

(iv) 

É CORRETO afirmar que:

a) Apenas as proposições (i) e (ii) são verdadeiras.
b) Apenas as proposições (ii) e (iv) são verdadeiras.
c) Apenas a proposição (iii) é falsa.
d) A proposição (iii) é verdadeira.

QUESTÃO 33

Epimênides é um cretense. O próprio Epimênides disse a 
seguinte frase:

(i)  “Todos os cretenses são mentirosos”.

 Leia as proposições (I), (II), (III) e (IV) abaixo.

(I) Se (i) for verdadeira então Epimênides é mentiroso e a 
afirmação (i) não está entre as mentiras pronunciadas 
por ele.

(II) Se (i) for falsa, então nenhum cretense é mentiroso 
exceto Epimênedes.

(III) Se (i) for falsa, então Epimênides é mentiroso.
(IV) Epimênedes é mentiroso.

É CORRETO afirmar que:

a) Todas as proposições (I), (II), (III) e (IV) são verdadeiras.
b) Todas as proposições (I), (II), (III) e (IV) são falsas.
c) Somente (II) é falsa.
d) Somente (II) é verdadeira.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ADVOGADO

QUESTÃO 34

Considere as duas sentenças:

(i)  A Lua é feita de queijo.
(ii)  Bento XVI é o Papa.

Suponha que o condicional “(i) ⇒  (ii)” seja falso. Leia as 
quatro sentenças abaixo.

(I)  A Lua não é feita de queijo.
(II)  Bento XVI é o Papa.
(III)  Bento XVI não é o Papa.
(IV)  A Lua é feita de queijo.

Supondo a falsidade do condicional “(i) ⇒  (ii)” é 
CORRETO afi rmar que:

a) (I) e (II) são verdadeiras.
b) (II) e (IV) são verdadeiras.
c) (I) e (III) são verdadeiras.
d) (III) e (IV) são verdadeiras.

QUESTÃO 35

Considere as duas sentenças:

(i)  A neve é azul.
(ii)  O céu é branco.

Suponha que ambas, (i) e (ii), sejam verdadeiras.

Observe as quatro proposições abaixo.

(I)  “(i) ⇒  (ii)”.
(II)  “(ii) ⇒  (i)”.
(III)  “(i) ou ~ (ii)”.
(IV)  “(ii) ou ~ (i)”.

Supondo a veracidade de (i) e de (ii) é CORRETO afi rmar 
que:

a) Somente (I) é verdadeira.
b) Somente (II) é verdadeira.
c) Somente (III) e (IV) são verdadeiras.
d) Todas elas, (I), (II), (III) e (IV) são verdadeiras.

Para responder as questões de 36 a 40 tenha como 
base o Código Civil Brasileiro.

QUESTÃO 36

Com relação aos Direitos Reais de Garantia, assinale a 
alternativa INCORRETA:

a) A coisa comum a dois ou mais proprietários não 
pode ser dada em garantia real, na sua totalidade, 
sem o consentimento de todos; e nenhum deles 
individualmente pode dar em garantia real a parte que 
tiver.

b) Nas dívidas garantidas por penhor anticrese ou 
hipoteca, o bem dado em garantia fi ca sujeito, por 
vínculo real, ao cumprimento da obrigação.

c) A propriedade superveniente torna efi caz, desde o 
registro, as garantias reais estabelecidas por quem 
não era dono.

d) O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de 
excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, 
no pagamento, a outros credores, observada, quanto 
à hipoteca, a prioridade no registro.

QUESTÃO 37

Sobre o contrato de Fiança, assinale a alternativa 
CORRETA:

a) A fi ança dar-se-á por escrito, e admite interpretação 
extensiva.

b) A fi ança conjuntamente prestada a um só débito 
por mais de uma pessoa importa o compromisso de 
solidariedade entre elas, se declaradamente não se 
reservarem o benefício de divisão.

c) As dívidas futuras não podem ser objeto de fi ança.
d) A fi ança não pode ser de valor inferior ao da obrigação 

principal e nem pode ser contraída em condições 
menos onerosas, e, quando exceder o valor da dívida, 
ou for mais onerosa que ela, não valerá senão até ao 
limite da obrigação afi ançada.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ADVOGADO
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QUESTÃO 38

A consignação em pagamento tem lugar se:

I. o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar 
receber o pagamento, ou dar quitação na devida 
forma;

II. o credor não for, nem mandar receber a coisa no 
lugar, tempo e condição devidos;

III. o credor for incapaz de receber, for desconhecido, 
declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de 
acesso perigoso ou difícil;

IV. ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente 
receber o objeto do pagamento;

V. pender litígio sobre o objeto do pagamento;

Baseando-se nas assertivas acima, é CORRETO afirmar:

a) As assertivas I, III, IV e V estão corretas e a assertiva 
II está errada.

b) As assertivas III, IV e V estão corretas e as assertivas 
I e II estão erradas.

c) Apenas a assertiva I está incorreta.
d) Todas as assertivas estão corretas.

QUESTÃO 39

Marque a alternativa FALSA:

a) Não se destinando à vigência temporária, a lei terá 
vigor até que outra a modifique ou revogue.

b) A lei posterior revoga a anterior quando expressa-
mente o declare, quando seja com ela incompatível 
ou quando regule inteiramente a matéria de que tra-
tava a lei anterior.

c) A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou 
especiais a par das já existentes, revoga e modifica 
a lei anterior.

d) Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se 
restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.

QUESTÃO 40

Sobre os Negócios jurídicos, marque a alternativa 
VERDADEIRA:

a) Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia 
interpretam-se extensivamente.

b) O negócio jurídico nulo não é suscetível de 
confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

c) Considera-se condição a cláusula que, derivando 
exclusivamente da vontade das partes, subordina o 
efeito do negócio jurídico a evento futuro e certo.

d) É nulo o negócio jurídico simulado e não subsistirá o 
que se dissimulou, mesmo se válido for na substância 
e na forma.

Para responder as questões de 41 a 45 tenha como 
base o Código Civil Brasileiro e a Lei n.º 11101/2005

QUESTÃO 41

Marque a alternativa CORRETA:

a) Considera-se empresário quem exerce profissional-
mente qualquer atividade econômica ou profissão in-
telectual de natureza científica, literária ou artística, 
com ou sem o concurso de auxiliares ou colaborado-
res, de forma organizada para a produção ou a circu-
lação de bens de serviços.

b) Os cônjuges casados sob o regime da comunhão uni-
versal de bens ou no da separação obrigatória podem 
contratar sociedade entre si ou com terceiros.

c) A sociedade adquire personalidade jurídica imedia-
tamente, após a assinatura do contrato social pelos 
sócios.

d) As deliberações infringentes do contrato ou da lei tor-
nam ilimitada a responsabilidade dos que expressa-
mente as aprovaram.

QUESTÃO 42

O texto abaixo se refere à administração da sociedade.

“O uso da firma ou denominação social é privativo dos 
sócios. Em caso de uso indevido da personalidade 
jurídica com desvio de finalidade; utilização do 
patrimônio da sociedade em interesse próprio ou pela 
confusão patrimonial entre os bens da sociedade 
e os do administrador, os demais sócios poderão, 
independentemente da intervenção judicial, declarar que 
a sociedade não responde pelos atos praticados pelo 
administrador em prejuízo da sociedade.”

Com relação ao estipulado no artigo 50 CCB/2002, o texto 
acima está:

a) Completamente errado.
b) Parcialmente errado.
c) Completamente certo.
d) Parcialmente certo.
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QUESTÃO 43

O Código Civil/2002 estabelece que:

I. O ato de transformação independe de dissolução ou 
liquidação da sociedade, e obedecerá aos preceitos 
reguladores da constituição e inscrição próprios do 
tipo em que vai converter-se.

II. Os bens particulares dos sócios podem ser executados 
por dívidas da sociedade, antes de executados os 
bens sociais.

III. Os herdeiros do cônjuge de sócio, ou o cônjuge do 
que se separou judicialmente, podem exigir desde 
logo a parte que lhes couber na quota social.

IV. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada 
sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem individualmente pela integralização do 
capital social. 

V. O possuidor de título dilacerado, porém identificável, 
tem direito a obter do emitente a substituição do 
anterior, mediante a restituição do primeiro e o 
pagamento das despesas.

Baseando-se nas afirmativas acima, assinale a alternativa 
CORRETA:

a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e V estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 44

Nos termos do disposto no art. 997 do CCB/2002, 
a Sociedade constitui-se mediante contrato escrito, 
particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas 
pelas partes, mencionará, EXCETO: 

a) Nome, nacionalidade, estado civil, profissão e 
residência dos sócios, se pessoas naturais, e a firma 
ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios, 
se jurídicas; a quota de cada sócio no capital social, e 
o modo de realizá-la; 

b) A declaração dos sócios assumindo a obrigação de 
recolher tempestivamente os impostos, não manter 
empregados sem registro e observar as normas de 
preservação ambiental, sob pena de responder com 
seus bens pessoais pelos prejuízos que causar;

c) Capital da sociedade, expresso em moeda corrente, 
podendo compreender qualquer espécie de bens, 
suscetíveis de avaliação pecuniária; as prestações a que 
se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviços; 
denominação, objeto, sede e prazo da sociedade; 

d) As pessoas naturais incumbidas da administração 
da sociedade, e seus poderes e atribuições; a 
participação de cada sócio nos lucros e nas perdas; 
se os sócios respondem, ou não, subsidiariamente, 
pelas obrigações sociais.

QUESTÃO 45

Marque a alternativa INCORRETA:

a) A decretação da falência ou o deferimento do 
processamento da recuperação judicial suspende o 
curso da prescrição e de todas as ações e execuções 
em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 
particulares do sócio solidário.

b) O plano de recuperação judicial não poderá prever 
prazo superior a 1 (um) ano para pagamento dos 
créditos derivados da legislação do trabalho ou 
decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a 
data do pedido de recuperação judicial.

c) A decisão que decreta a falência da sociedade com 
sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta 
a falência destes, que ficam sujeitos aos mesmos 
efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade 
falida e, por isso, deverão ser citados para apresentar 
contestação, se assim o desejarem.

d) O devedor poderá requerer a homologação em juízo 
do plano de recuperação extrajudicial, juntando sua 
justificativa e o documento que contenha seus termos 
e condições, com as assinaturas de todos os seus 
sócios.
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Para responder as questões de 46 a 50 tenha com 
base o Código de Processo Civil.

QUESTÃO 46

Considere o contexto abaixo para assinalar a alternativa 
VERDADEIRA:

X firmou, em 01/01/2009, documento particular de compra 
e venda com Y, estipulando a venda de sua bicicleta no 
valor de R$2.000,00, com pagamento a ser realizado em 
01/01/2010 e entrega imediata da mercadoria. Na data 
ajustada, Y não pagou o valor ajustado. X tentou de todas 
as formas receber de Y o valor da venda da bicicleta, 
mas não obteve êxito. Na data desta prova, X decidiu se 
socorrer do Poder Judiciário para receber o seu crédito.

A ação que X poderá manejar será:

a) Ação de execução.
b) Ação cautelar.
c) Ação monitória.
d) Ação de busca e apreensão.

QUESTÃO 47

Assinale a alternativa FALSA:

a) É lícito a qualquer das partes argüir, por meio de 
exceção, a incompetência, o impedimento ou a 
suspeição. Este direito pode ser exercido em qualquer 
tempo, ou grau de jurisdição, cabendo à parte oferecer 
exceção, no prazo de 5 (cinco) dias, contado do fato 
que ocasionou a incompetência, o impedimento ou a 
suspeição.

b) O réu pode reconvir ao autor no mesmo processo, 
toda vez que a reconvenção seja conexa com a ação 
principal ou com o fundamento da defesa.

c) Ainda que ocorra revelia, o autor não poderá alterar 
o pedido, ou a causa de pedir, nem demandar 
declaração incidente, salvo promovendo nova citação 
do réu, a quem será assegurado o direito de responder 
no prazo de 15 (quinze) dias.

d) Compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria 
de defesa, expondo as razões de fato e de direito, 
com que impugna o pedido do autor e especificando 
as provas que pretende produzir.

QUESTÃO 48

Marque a resposta CORRETA:

a) Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-
se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus 
sucessores.

b) A alienação da coisa ou do direito litigioso, a título 
particular, por ato entre vivos, altera a legitimidade 
das partes.

c) No curso do processo, a substituição voluntária das 
partes é permitida a qualquer tempo.

d) O advogado poderá, a qualquer tempo, renunciar ao 
mandato, provando que cientificou o mandante a fim 
de que este nomeie substituto. Durante os 5 (cinco) 
dias seguintes, o advogado continuará a representar 
o mandante, desde que necessário para Ihe evitar 
prejuízo.

QUESTÃO 49

Leia as assertivas abaixo:

I. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, 
pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público. O 
Ministério Público tem legitimidade para recorrer em 
qualquer processo. 

II. Quando o dispositivo do acórdão contiver julgamento 
por maioria de votos e julgamento unânime, e 
forem interpostos embargos infringentes, o prazo 
para recurso extraordinário ou recurso especial, 
relativamente ao julgamento unânime, ficará 
sobrestado até a intimação da decisão nos embargos.

III. A renúncia ao direito de recorrer depende da aceitação 
da outra parte. 

IV. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a 
anuência do recorrido ou dos litisconsortes desistir do 
recurso.

Baseando-se nas assertivas acima, marque a alternativa 
CORRETA:

a) Todas as assertivas são falsas.
b) Apenas as assertivas III e IV são verdadeiras.
c) Todas as assertivas são verdadeiras.
d) Apenas as assertivas I e III são falsas.
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QUESTÃO 50

Sobre o Processo cautelar, marque a alternativa 
INCORRETA:

a) É lícito ao juiz conceder liminarmente ou após 
justificação prévia a medida cautelar, sem ouvir o 
réu, quando verificar que este, sendo citado, poderá 
torná-la ineficaz; caso em que poderá determinar que 
o requerente preste caução real ou fidejussória de 
ressarcir os danos que o requerido possa vir a sofrer.

b) A medida cautelar deverá ser substituída de ofício 
pela prestação de caução, sempre que adequada 
e suficiente para evitar a lesão ou repará-la 
integralmente.

c) Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data da efetivação da medida 
cautelar, quando esta for concedida em procedimento 
preparatório.

d) O indeferimento da medida não obsta a que a parte 
intente a ação, nem influi no julgamento desta, salvo 
se o juiz, no procedimento cautelar, acolher a alegação 
de decadência ou de prescrição do direito do autor.

Para responder as questões de 51 a 55 tenha como 
base a Constituição Federal.

QUESTÃO 51

Marque a alternativa INCORRETA:

a) 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.

b) No caso de iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá usar de propriedade particular, 
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se 
houver dano.

c) Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, 
publicação ou reprodução de suas obras, transmissível 
aos herdeiros perpetuamente.

d) A pequena propriedade rural, assim definida em lei, 
desde que trabalhada pela família, não será objeto de 
penhora para pagamento de débitos decorrentes de 
sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios 
de financiar o seu desenvolvimento.

QUESTÃO 52

Marque a alternativa CORRETA:

a) Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por 
ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária 
competente, salvo nos casos de transgressão militar 
ou crime propriamente militar, definidos em lei.

b) O civilmente identificado também será submetido a 
identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas 
em lei.

c) A prisão ilegal será imediatamente convertida em 
prisão preventiva pela autoridade judiciária.

d) Conceder-se-á “habeas-corpus” sempre que alguém 
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou 
coação física em decorrência de abuso de poder.

QUESTÃO 53

Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil:

I. Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
II. Garantir o desenvolvimento nacional.
III. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais.
IV. Promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação.

V. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Baseando-se nos objetivos listados acima, assinale a 
alternativa VERDADEIRA:

a) Todos os objetivos estão corretos.
b) Os objetivos I e II estão corretos e os objetivos III, IV 

e V estão errados.
c) Os objetivos I, II e III estão corretos e os objetivos IV 

e V estão errados.
d) Os objetivos I, II, III e IV estão corretos e o objetivo V 

está errado.
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QUESTÃO 54

Todas as afirmações abaixo são falsas, EXCETO:

a) A Constituição somente não poderá ser emendada na 
vigência de intervenção federal, e de estado de sítio.

b) Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 
tendente a abolir: a forma federativa de Estado; o voto 
direto, secreto, universal e periódico; a separação dos 
Poderes; os direitos e garantias individuais.

c) A proposta de emenda constitucional será discutida 
e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em 
ambos, dois terços dos votos dos respectivos membros.

d) A emenda à Constituição será promulgada pelo 
presidente da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, com o respectivo número de ordem.

QUESTÃO 55

Todas as afirmações abaixo são corretas, EXCETO:

Compete ao Supremo Tribunal Federal, dentre outras, 
processar e julgar, originariamente:

a) A extradição solicitada por Estado estrangeiro.
b) O litígio entre Estado estrangeiro ou organismo 

internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal 
ou o Território.

c) A homologação de sentenças estrangeiras e a 
concessão de exequatur às cartas rogatórias

d) As causas e os conflitos entre a União e os Estados, 
a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, 
inclusive as respectivas entidades da administração 
indireta

Para responder as questões de 56 a 60 tenha como 
base a Constituição Federal.

QUESTÃO 56

Assinale a alternativa que descreva a caracterização do 
“desvio de finalidade”:

a) A edição de ato administrativo por administrador 
público incompetente, em abstrato, para o fazer.

b) A edição de ato, por particular, objetivando uma 
finalidade pública, sem a outorga de poderes para tal.

c) A expedição de ato administrativo por administrador 
público, no uso de poder discricionário.

d) A edição de ato administrativo por administrador 
público, competente, em abstrato, para o fazer,  
visando a fim diverso daquele que a lei lhe permitiu.

QUESTÃO 57

Sobre os Contratos Administrativos, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) Na relação jurídica dos contratos administrativos está 
de um lado a Administração (contratante) e de outro a 
pessoa física ou jurídica (contratado). O sentido dado 
à Administração comporta apenas a Administração 
Direta, as pessoas federativas, não podendo ser 
partes no contrato administrativo as autarquias, as 
sociedades de economia mista, as empresas públicas 
e fundações públicas.

b) Apenas o fato de ser Estado sujeito na relação 
contratual não serve, isoladamente, para caracterizar 
o contrato como Contrato Administrativo.

c) Contrato Administrativo é o ajuste firmado entre a 
Administração Pública e um particular, regulado 
basicamente pelo direito público, e tendo por objeto 
uma atividade que traduza interesse público.

d) Nos Contratos Administrativos há uma desigualdade 
entre as partes contratantes, fato que confere à 
administração posição de supremacia em relação ao 
contratado.

QUESTÃO 58

Leia as assertivas abaixo: 

I. Permissão de uso é o ato administrativo pelo qual 
a Administração consente que certa pessoa utilize 
privativamente bem público, atendendo ao mesmo 
tempo aos interesses público e privado.

II. Concessão de uso é o contrato administrativo pelo 
qual o Poder Público confere a pessoa determinada 
o uso privativo de bem público, independentemente 
do maior ou menor interesse público da pessoa 
concedente.

III. Cessão de uso é o ato administrativo pelo qual o 
Poder Público consente que determinado indivíduo 
utilize bem público de modo privativo, atendendo 
primordialmente seu próprio interesse.

IV. Autorização de Uso é o ato em que o Poder Público 
consente o uso gratuito de bem público por órgão da 
mesma pessoa ou de pessoa diversa, incumbida de 
desenvolver atividade que, de algum modo, traduza 
interesse para a coletividade.
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Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
b) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
d) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.

QUESTÃO 59

Com relação à responsabilidade civil do Estado, marque a 
assertiva que está DE ACORDO com o texto constitucional 
vigente.

a) 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, não sendo assegurado o direito 
de regresso.

b) 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, assegurado o direito de regresso 
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

c) As pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos casos de 
dolo ou culpa.

d) 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, assegurado o direito de regresso 
contra o responsável apenas nos casos de dolo.

QUESTÃO 60

Todas as alternativas são verdadeiras, EXCETO:

a) é garantido ao servidor público civil o direito à livre 
associação sindical e ao irrestrito direito de greve.

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

c) a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público.

d) os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e 
do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos 
pagos pelo Poder Executivo.

Para responder as questões de 61 a 65 tenha como 
base a Constituição Federal e o Código Tributário 
Nacional

QUESTÃO 61

O inciso VI do artigo 167 da CF/88 diz que são vedados 
a transposição, o remanejamento ou a transferência de 
recursos de uma categoria de programação para outra ou 
de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.

Marque abaixo a opção CORRETA para o princípio 
inserido no inciso:

a) Princípio da exclusividade.
b) Princípio da vedação do estorno.
c) Princípio da anualidade.
d) Princípio da não-afetação.

QUESTÃO 62

Leia a afirmativa a seguir:

As “finanças Públicas” do Estado serão 
regulamentadas através de:

Marque a alternativa que corresponde a afirmativa 
VERDADEIRA:

a) Lei ordinária.
b) Medida Provisória.
c) Emenda Constitucional
d) Lei Complementar
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QUESTÃO 63

Leia as assertivas abaixo e verifique se elas correspondem 
ao que está disposto no artigo 151 da Constituição 
Federal/88.

É vedado à União:

I. Instituir tributo que não seja uniforme em todo o 
território nacional ou que implique distinção ou 
preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal 
ou a Município, em detrimento de outro, admitida 
a concessão de incentivos fiscais destinados a 
promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-
econômico entre as diferentes regiões do País;

II. Tributar a renda das obrigações da dívida pública dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem 
como a remuneração e os proventos dos respectivos 
agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar 
para suas obrigações e para seus agentes;

III. Instituir isenções de tributos da competência dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

De acordo com as assertivas acima, marque a alternativa 
CORRETA:

a) Todas as assertivas estão corretas.
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
d) Apenas as assertivas I e III estão corretas.

QUESTÃO 64

Todas as assertivas abaixo são verdadeiras, EXCETO:

a) As taxas não poderão ter base de cálculo própria de 
impostos.

b) Sempre que possível, os impostos terão caráter 
pessoal e serão graduados segundo a capacidade 
econômica do contribuinte, facultado à administração 
tributária, especialmente para conferir efetividade a 
esses objetivos, identificar, respeitados os direitos 
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, 
os rendimentos e as atividades econômicas do 
contribuinte.

c) A União, mediante lei ordinária, poderá instituir 
empréstimos compulsórios.

d) Competem à União, em Território Federal, os 
impostos estaduais e, se o Território não for dividido 
em Municípios, cumulativamente, os impostos 
municipais; ao Distrito Federal cabem os impostos 
municipais.

QUESTÃO 65

Todas as afirmativas abaixo estão ERRADAS, EXCETO:

a) Os impostos: IPI, IOF e ITBI são da competência da União;
 Os impostos: IPVA, ICMS e ITR são da competência dos Estados;
 Os impostos: IPTU, ISSQN e ITCD são da competência dos Municípios.

b) Os impostos: IPI, IOF e ITR são da competência da União;
 Os impostos: IPVA, ICMS e ITCD são da competência dos Estados,
 Os impostos: IPTU, ISSQN e ITBI são da competência dos Municípios.

c) Os impostos: IPI, ICMS e ITBI são da competência da União.
 Os impostos: IPVA, IPTU e ITR são da competência dos Estados;
 Os impostos: ISSQN, ITCD e IOF são da competência dos Municípios.

d) Os impostos: IPI, ITCD e ITBI são da competência da União.
 Os impostos: ICMS, ISSQN e ITR são da competência dos Estados;
 Os impostos: IPVA, IOF e IPTU são da competência dos Municípios.

Para responder as questões de 66 a 70 tenha como 
base a Constituição Federal e a Consolidação das 
Leis do Trabalho.

QUESTÃO 66

É caso de interrupção do contrato de trabalho:

a) Prestação de serviço militar. 
b) Afastamento do trabalho após o 15º dia por motivo de 

doença ou acidente do trabalho.
c) Ausência ao trabalho por até 3 (três) dias consecutivos, 

em virtude de casamento.
d) Quando o empregado tiver de desempenhar 

obrigações legais, incompatíveis com a continuação 
do serviço.

QUESTÃO 67

A CLT dispõe que:

I. Não terá direito a férias o empregado que, no curso 
do período aquisitivo deixar o emprego e não for 
readmitido dentro de 90 (noventa) dias subseqüente 
à sua saída.

II. A empregada gestante tem direito à licença-
maternidade de 150 (cento e cinquenta) dias, sem 
prejuízo do emprego e do salário. 

III. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um intervalo 
de doze horas consecutivas, no mínimo, destinado ao 
repouso.
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IV. Nos contratos que tenham termo estipulado, o 
empregador que, sem justa causa, despedir o 
empregado, será obrigado a pagar-lhe, a título de 
indenização, a remuneração a que teria direito até o 
termo do contrato.

V. A duração normal do trabalho dos empregados em 
bancos, casas bancárias e Caixa Econômica Federal 
será de 6 (seis) horas contínuas nos dias úteis, com 
exceção dos sábados, perfazendo um total de 30 
(trinta) horas de trabalho por semana. 

Assinale a alternativa CORRETA às afirmações acima:

a) Apenas a afirmação V está correta.
b) Apenas a afirmação I está correta.
c) Apenas as afirmações II e IV estão corretas.
d) Apenas a afirmação III está correta.

QUESTÃO 68

Marque a alternativa FALSA:

O empregado eleito para o cargo de administração sindical 
ou representação profissional, inclusive junto a órgão de 
deliberação coletiva, NãO:

a) Poderá ser impedido do exercício de suas funções.
b) Poderá ser dispensado a partir do momento do 

registro de sua candidatura a cargo de direção ou 
representação em entidade sindical ou de associação 
profissional, até 1 (um) ano após o final do seu 
mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente, 
salvo se cometer falta grave devidamente apurada 
nos termos da CLT.

c) Poderá ser transferido para lugar ou mister que lhe 
dificulte ou torne impossível o desempenho das suas 
atribuições sindicais.

d) Perderá o mandato se transferido pela empresa com 
aceitação voluntária ou por solicitação própria. 

QUESTÃO 69

Marque a alternativa que NãO se aplica à fiscalização 
trabalhista:

a) Incumbe às autoridades competentes do Ministério 
do Trabalho, ou àquelas que exerçam funções 
delegadas, a fiscalização do fiel cumprimento das 
normas de proteção ao trabalho.

b) Qualquer do povo poderá comunicar à autoridade 
competente do Ministério do Trabalho as infrações 
que verificar.

c) De toda decisão que impuser multa por infração das 
leis e disposições reguladoras do trabalho, e não 
havendo forma especial de processo, caberá recurso 
para a Secretaria do Ministério do Trabalho, que for 
competente na matéria.

d) É facultado às Delegacias Regionais do Trabalho, na 
conformidade de instruções expedidas pelo Ministro 
de Estado, promover a cobrança amigável das multas 
antes do encaminhamento dos processos à cobrança 
executiva.

QUESTÃO 70

Leia as assertivas abaixo:

I. O direito de ação quanto a créditos resultantes das 
relações de trabalho prescreve em cinco anos para 
o trabalhador urbano, até o limite de dois anos após 
a extinção do contrato, contados da data da extinção 
do contrato.

II. A competência das Juntas de Conciliação e 
Julgamento é determinada pela localidade onde o 
empregador mantiver sua sede social.

III. Os dissídios individuais cujo valor não exceda a 
sessenta vezes o salário mínimo vigente na data 
do ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao 
procedimento sumaríssimo.

IV. Requerida a execução, o juiz ou presidente do tribunal 
mandará expedir mandado de citação do executado, 
a fim de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, 
pelo modo e sob as cominações estabelecidas ou, 
quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive 
de contribuições sociais devidas à União, para que 
o faça em 5 (cinco) dias ou garanta a execução, sob 
pena de penhora.

V. Garantida a execução ou penhorados os bens, terá 
o executado cinco dias para apresentar embargos, 
cabendo igual prazo ao exequente para impugnação.

VI. Será de 8 (oito) dias o prazo para interpor e contra-
arrazoar qualquer recurso.

Marque a alternativa CORRETA às assertivas acima:

a) Apenas as assertivas I e II são corretas. 
b) Apenas as assertivas II, IV e V são corretas.
c) Apenas as assertivas I, V e VI são corretas.
d) Apenas as assertivas III e VI estão corretas. 
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Para responder as questões de  71 a 73 tenha como 
base o Código Penal.

QUESTÃO 71

Marque a alternativa que indica o artigo do Código Penal 
cuja tipificação é intitulada como crime de “CONCUSSãO”:

a) Art. 314 do CP - Extraviar livro oficial ou qualquer 
documento, de que tem a guarda em razão do cargo; 
sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente.

b) Art. 317 do CP - Solicitar ou receber, para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal 
vantagem.

c) Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, 
ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa 
de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

d) Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.

QUESTÃO 72

Os artigos do Código Penal citados abaixo se referem aos 
crimes contra a fé Pública, EXCETO:

a)  Violação de sigilo funcional - Art. 325 - Revelar fato 
de que tem ciência em razão do cargo e que deva 
permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação.

b)  Moeda Falsa - Art. 289 - Falsificar, fabricando-a ou 
alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de 
curso legal no país ou no estrangeiro.

c)  Falsificação de papéis públicos - Art. 293 - Falsificar, 
fabricando-os ou alterando-os.

d)  Falsidade ideológica - Art. 299 - Omitir, em 
documento público ou particular, declaração que 
dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, 
com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

QUESTÃO 73

Leia o texto:

A Lei 9613/1998 dispõe sobre os crimes de “lavagem” 
ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção 
da utilização do sistema financeiro para os ilícitos nela 
previstos; cria o Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras - COAF, e dá outras providências.
Dentre outros, ela tipifica como crime: ocultar ou 
dissimular a natureza, origem, localização, disposição, 
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores 
provenientes, direta ou indiretamente, de crime:

I. De tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou 
drogas afins; de terrorismo e seu financiamento; 
de contrabando ou tráfico de armas, munições ou 
material destinado à sua produção;

II. De extorsão mediante seqüestro; Contra a 
Administração Pública, inclusive a exigência, para si 
ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer 
vantagem, como condição ou preço para a prática ou 
omissão de atos administrativos;

III. Contra o sistema financeiro nacional; Praticado por 
organização criminosa; Praticado por particular contra 
a administração pública estrangeira;

IV. Contra partido político.

Baseando-se no contexto acima, assinale a alternativa 
CORRETA:

a) Todas as assertivas estão corretas.
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
d) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
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Para responder as questões de 74 a 76, tenha como 
base a Constituição Federal.

QUESTÃO 74

Assinale a alternativa CORRETA:

A Constituição Federal de 1988 diz em seu art. 225, caput, 
que:

a) Os brasileiros têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso especial do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras 
gerações.

b) Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso especial do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida, sugerindo ao Poder Público 
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo 
para as futuras gerações.

c) Os brasileiros têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público o dever de defendê-lo e preservá- 
lo para as presentes e futuras gerações indígenas.

d) Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo 
para as presentes e futuras gerações.

QUESTÃO 75

Dentre outras medidas, a Política Nacional do Meio 
Ambiente visará, EXCETO:

a) à compatibilização do desenvolvimento econômico-
social com a preservação da qualidade do meio am-
biente e do equilíbrio ecológico.

b) à definição de áreas prioritárias de ação governamen-
tal relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, aten-
dendo aos interesses municipais e de cada cidadão.

c) ao estabelecimento de critérios e padrões da qualida-
de ambiental e de normas relativas ao uso e manejo 
de recursos ambientais.

d) ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias 
nacionais orientadas para o uso racional de recursos 
ambientais.

QUESTÃO 76

Leia as assertivas abaixo:

I. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado 
a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo 
com solução técnica exigida pelo órgão público 
competente, na forma da lei.

II. As condutas e atividades consideradas lesivas ao 
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas 
ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os 
danos causados.

III. A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a 
Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona 
Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização 
far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive 
quanto ao uso dos recursos naturais.

IV. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas 
pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias 
à proteção dos ecossistemas naturais.

V. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter 
sua localização definida em lei federal, sem o que não 
poderão ser instaladas.

Marque a alternativa VERDADEIRA:

a) Todas as assertivas são verdadeiras e estão de 
acordo com o texto constitucional.

b) Apenas as assertivas I, II e III são verdadeiras e estão 
de acordo com o texto constitucional.

c) Apenas as assertivas I, II e IV são verdadeiras e estão 
de acordo com o texto constitucional.

d) Apenas as assertivas I, IV e V são verdadeiras e estão 
de acordo com o texto constitucional.
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Para responder as questões de 77 a 80 tenha como 
base a doutrina.

QUESTÃO 77

Leia as assertivas abaixo e coloque à frente de cada um 
dos parênteses (F) se FALSA e (V) se for VERDADEIRA:

(    ) Dois ordenamentos jurídicos distintos e totalmente 
independentes entre si – Dualismo.

(    ) Uma ordem jurídica internacional e uma ordem 
jurídica interna – Monismo. 

(    ) Impossibilidade de conflito entre Direito Internacional 
e o Interno – Monismo.

(    ) O Direito Internacional é que dirige a convivência 
entre os Estados, ao passo que o Direito interno 
disciplina as relações entre os indivíduos e entre 
estes e o ente estatal – Dualismo.

Marque a alternativa CORRETA, na ordem de cima para 
baixo:

a) V – F – V – V.
b) V – F – F – V.
c) F – V – F – F.
d) F – V – V – F.

QUESTÃO 78

Leia os dois textos abaixo:

TEXTO I

O BIRD (Banco Internacional para a Reconstrução 
e Desenvolvimento - Banco Mundial) foi criado na 
Conferência de Bretton Woods, em 1944, tendo como 
principal objetivo a promoção do desenvolvimento mundial 
por meio da concessão de financiamentos e de projetos 
de cooperação. 

TEXTO II

O BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) visa a 
contribuir para o desenvolvimento econômico e social das 
Américas. Ele disponibiliza aos setores público e privado 
dos Estados americanos, recursos financeiros, por meio de 
empréstimos, doações e garantias, e oferece assessoria 
e assistência técnica na formulação de políticas públicas 
e de projetos de cooperação. Também pode conceder 
crédito a entidades subnacionais, como Estados da 
federação, autarquias e organizações da sociedade civil, 
sempre com o aval do Estado soberano onde se localizam, 

e outros bancos e organismos regionais americanos de 
fomento de desenvolvimento.

Baseando-se nos textos I e II acima, marque a alternativa 
CORRETA:

a) O primeiro e o segundo textos estão errados.
b) Apenas o primeiro texto está correto e o segundo está 

completamente errado.
c) Apenas o segundo texto está correto e o primeiro está 

completamente errado.
d) O primeiro e o se gundo textos estão corretos.

QUESTÃO 79

Marque a afirmativa INCORRETA:

a) O domicílio é o principal elemento de conexão adotado 
no Brasil, conhecido como “Lex domicilii” – Caput do 
artigo 7º da LICC.

b) À luz do direito Internacional Privado, a pessoa só 
pode ter um domicílio, ainda que a lei interna permita 
que a pessoa tenha mais de um domicílio. 

c) Pelo critério de conexão “Lex rei sitae”, incide a norma 
do lugar do foro, ou seja, a norma do lugar onde se 
desenvolve a relação jurídica. 

d) Pelo elemento de conexão “lex loci delicti comissi”, 
é aplicável a norma do lugar onde o ato ilícito foi 
cometido.

QUESTÃO 80

O texto abaixo apresenta um espaço lacunar. Leia-o 
atentamente, e marque a alternativa que o completa 
CORRETAMENTE.

A decisão de submeter uma controvérsia à arbitragem é 
normalmente feita pelas partes em uma relação jurídica 
por meio da chamada “______________________”, 
constante de contrato ou de documento à parte, prévios 
ao eventual litígio, que normalmente define os poderes 
dos árbitros, o procedimento da arbitragem e outras 
questões relevantes.

a) Cláusula Arbitral.
b) Cláusula Compromissória.
c) Cláusula Prévia Arbitral.
d) Cláusula Pactual.


