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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Português 

 

Atenção: As questões de números 1 a 8 referem-se ao texto 
seguinte. 

 
Fotografias 

 
Toda fotografia é um portal aberto para outra dimensão: 

o passado. A câmara fotográfica é uma verdadeira máquina do 

tempo, transformando o que é naquilo que já não é mais, por-

que o que temos diante dos olhos é transmudado imediata-

mente em passado no momento do clique. Costumamos dizer 

que a fotografia congela o tempo, preservando um momento 

passageiro para toda a eternidade, e isso não deixa de ser 

verdade. Todavia, existe algo que descongela essa imagem: 

nosso olhar. Em francês, imagem e magia contêm as mesmas 

cinco letras: image e magie. Toda imagem é magia, e nosso 

olhar é a varinha de condão que descongela o instante apri-

sionado nas geleiras eternas do tempo fotográfico. 

Toda fotografia é uma espécie de espelho da Alice do 

País das Maravilhas, e cada pessoa que mergulha nesse 

espelho de papel sai numa dimensão diferente e vivencia expe-

riências diversas, pois o lado de lá é como o albergue espanhol 

do ditado: cada um só encontra nele o que trouxe consigo. Além 

disso, o significado de uma imagem muda com o passar do 

tempo, até para o mesmo observador.  

Variam, também, os níveis de percepção de uma foto-

grafia. Isso ocorre, na verdade, com todas as artes: um músico, 

por exemplo, é capaz de perceber dimensões sonoras inteira-

mente insuspeitas para os leigos. Da mesma forma, um fotógra-

fo profissional lê as imagens fotográficas de modo diferente 

daqueles que desconhecem a sintaxe da fotografia, a “escrita 

da luz”. Mas é difícil imaginar alguém que seja insensível à 

magia de uma foto. 

(Adaptado de Pedro Vasquez, em Por trás daquela foto. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2010) 

 
 
1. O segmento do texto que ressalta a ação mesma da 

percepção de uma foto é: 
 

(A) A câmara fotográfica é uma verdadeira máquina do 
tempo. 

 
(B) a fotografia congela o tempo. 
 
(C) nosso olhar é a varinha de condão que descongela o 

instante aprisionado. 
 
(D) o significado de uma imagem muda com o passar do 

tempo. 
 
(E) Mas é difícil imaginar alguém que seja insensível à 

magia de uma foto. 

2. No contexto do último parágrafo, a referência aos vários 
níveis de percepção de uma fotografia remete 

 
(A) à diversidade das qualidades intrínsecas de uma 

foto. 
 
(B) às diferenças de qualificação do olhar dos obser-

vadores. 
 
(C) aos graus de insensibilidade de alguns diante de 

uma foto. 
 
(D) às relações que a fotografia mantém com as outras 

artes. 
 
(E) aos vários tempos que cada fotografia representa 

em si mesma. 
_________________________________________________________ 
 

3. Atente para as seguintes afirmações: 
 
 I. Ao dizer, no primeiro parágrafo, que a fotografia 

congela o tempo, o autor defende a ideia de que a 
realidade apreendida numa foto já não pertence a 
tempo algum. 

 
 II. No segundo parágrafo, a menção ao ditado sobre o 

albergue espanhol tem por finalidade sugerir que o 
olhar do observador não interfere no sentido próprio 
e particular de uma foto. 

 
 III. Um fotógrafo profissional, conforme sugere o tercei-

ro parágrafo, vê não apenas uma foto, mas os re-
cursos de uma linguagem específica nela fixados. 

 
Em relação ao texto, está correto o que se afirma 
SOMENTE em 

 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) I. 
(D) II. 
(E) III. 

_________________________________________________________ 
 

4. No contexto do primeiro parágrafo, o segmento Todavia, 
existe algo que descongela essa imagem pode ser substi-
tuído, sem prejuízo para a correção e a coerência do 
texto, por: 

 
(A) Tendo isso em vista, há que se descongelar essa 

imagem. 
 
(B) Ainda assim, há mais que uma imagem descon-

gelada. 
 
(C) Apesar de tudo, essa imagem descongela algo. 
 
(D) Há, não obstante, o que faz essa imagem des-

congelar. 
 
(E) Há algo, outrossim, que essa imagem descongelará. 

_________________________________________________________ 
 

5. O verbo indicado entre parênteses deverá ser flexionado 
no plural para preencher corretamente a lacuna da frase: 

 
(A) Nem todos discriminam, numa foto, os predicados 

mágicos que a ela se ...... (atribuir) nesse texto. 
 
(B) Os tempos que ...... (documentar) uma simples foto, 

aparentemente congelada, são complexos e esti-
mulantes. 

 
(C) A associação entre músicos e fotógrafos profis-

sionais ...... (remeter) às especificidades de cada ti-
po de sintaxe.  

 
(D) A poucos ...... (costumar) ocorrer que as fotografias 

podem enfeixar admiráveis atributos estéticos, como 
obras de arte que são. 

 
(E) Imaginem-se os sustos que não ...... (ter) causado 

aos nativos de tribos remotas a visão de seus rostos 
fotografados! 
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6. Existe transposição de uma voz verbal para outra em: 
 

(A) Variam os níveis de percepção de uma fotografia = 
São vários os níveis de percepção de uma foto-
grafia. 

 
(B) As fotografias são uma espécie de espelhos = As fo-

tografias tornam-se uma espécie de espelhos. 
 
(C) A percepção de uma imagem muda com o passar do 

tempo = O passar do tempo muda a percepção de 
uma imagem. 

 
(D) Os olhares hão de descongelar cada imagem = Ca-

da imagem há de ser descongelada pelos olhares. 
 
(E) Certas fotos se assemelham a espelhos = Há espe-

lhos aos quais certas fotos se tornam semelhantes. 
_________________________________________________________ 
 

7. Está clara e correta a redação deste livre comentário so-
bre o texto: 

 
(A) Apesar de se ombrearem com outras artes plásticas, 

a fotografia nos faz desfrutar e viver experiências de 
natureza igualmente temporal. 

 
(B) Na superfície espacial de uma fotografia, nem se 

imagine os tempos a que suscitarão essa imagem 
aparentemente congelada... 

 
(C) Conquanto seja o registro de um determinado espa-

ço, uma foto leva-nos a viver profundas experiências 
de caráter temporal. 

 
(D) Tal como ocorrem nos espelhos da Alice, as expe-

riências físicas de uma fotografia podem se inocular 
em planos temporais. 

 
(E) Nenhuma imagem fotográfica é congelada suficien-

temente para abrir mão de implicâncias semânticas 
no plano temporal. 

_________________________________________________________ 
 

8. Está plenamente adequada a pontuação da seguinte fra-
se: 

 
(A) As fotografias, por prosaicas que possam ser, re-

presentam um corte temporal, brecha no tempo por 
onde entra nosso olhar, capturado que foi pela ma-
gia da imagem e por ela instado a uma viagem 
imaginária. 

 
(B) As fotografias, por prosaicas que possam ser re-

presentam um corte temporal; brecha no tempo, por 
onde entra nosso olhar capturado, que foi pela ma-
gia da imagem, e por ela instado a uma viagem 
imaginária. 

 
(C) As fotografias por prosaicas, que possam ser, re-

presentam um corte temporal: brecha no tempo por 
onde entra nosso olhar, capturado que foi, pela ma-
gia da imagem, e por ela instado a uma viagem 
imaginária. 

 
(D) As fotografias por prosaicas, que possam ser re-

presentam, um corte temporal, brecha no tempo por 
onde entra nosso olhar capturado, que foi pela 
magia da imagem e por ela instado a uma viagem 
imaginária. 

 
(E) As fotografias por prosaicas que possam ser, repre-

sentam um corte temporal, brecha no tempo por 
onde entra nosso olhar, capturado, que foi pela ma-
gia da imagem e, por ela, instado a uma viagem 
imaginária. 

Atenção: As questões de números 9 a 15 referem-se ao texto 
seguinte. 

 
 

Discriminar ou discriminar? 
 

Os dicionários não são úteis apenas para esclarecer o 

sentido de um vocábulo; ajudam, com frequência, a iluminar te-

ses controvertidas e mesmo a incendiar debates. Vamos ao Di-

cionário Houaiss, ao verbete discriminar, e lá encontramos, en-

tre outras, estas duas acepções: a) perceber diferenças; distin-

guir, discernir; b) tratar mal ou de modo injusto, desigual, um in-

divíduo ou grupo de indivíduos, em razão de alguma caracte-

rística pessoal, cor da pele, classe social, convicções etc. 

Na primeira acepção, discriminar é dar atenção às dife-

renças, supõe um preciso discernimento; o termo transpira o 

sentido positivo de quem reconhece e considera o estatuto do 

que é diferente. Discriminar o certo do errado é o primeiro passo 

no caminho da ética. Já na segunda acepção, discriminar é dei-

xar agir o preconceito, é disseminar o juízo preconcebido. Dis-

criminar alguém: fazê-lo objeto de nossa intolerância. 

Diz-se que tratar igualmente os desiguais é perpetuar a 

desigualdade. Nesse caso, deixar de discriminar (no sentido de 

discernir) é permitir que uma discriminação continue (no sentido 

de preconceito). Estamos vivendo uma época em que a ban-

deira da discriminação se apresenta em seu sentido mais posi-

tivo: trata-se de aplicar políticas afirmativas para promover 

aqueles que vêm sofrendo discriminações históricas. Mas há, 

por outro lado, quem veja nessas propostas afirmativas a forma 

mais censurável de discriminação... É o caso das cotas espe-

ciais para vagas numa universidade ou numa empresa: é uma 

discriminação, cujo sentido positivo ou negativo depende da 

convicção de quem a avalia. As acepções são inconciliáveis, 

mas estão no mesmo verbete do dicionário e se mostram vivas 

na mesma sociedade. 

(Aníbal Lucchesi, inédito) 
 
 
9. A afirmação de que os dicionários podem ajudar a incen-

diar debates confirma-se, no texto, pelo fato de que o ver-
bete discriminar 

 
(A) padece de um sentido vago e impreciso, gerando 

por isso inúmeras controvérsias entre os usuários. 
 
(B) apresenta um sentido secundário, variante de seu 

sentido principal, que não é reconhecido por todos. 
 
(C) abona tanto o sentido legítimo como o ilegítimo que 

se costuma atribuir a esse vocábulo. 
 
(D) faz pensar nas dificuldades que existem quando se 

trata de determinar a origem de um vocábulo. 
 
(E) desdobra-se em acepções contraditórias que corres-

pondem a convicções incompatíveis. 
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10. Diz-se que tratar igualmente os desiguais é perpetuar a 

desigualdade. 

 
Da afirmação acima é coerente deduzir esta outra: 

 
(A) Os homens são desiguais porque foram tratados 

com o mesmo critério de igualdade. 
 
 
(B) A igualdade só é alcançável se abolida a fixação de 

um mesmo critério para casos muito diferentes. 
 
 
(C) Quando todos os desiguais são tratados desigual-

mente, a desigualdade definitiva torna-se aceitável. 
 
 
(D) Uma forma de perpetuar a igualdade está em sem-

pre tratar os iguais como se fossem desiguais. 
 
 
(E) Critérios diferentes implicam desigualdades tais que 

os injustiçados são sempre os mesmos. 
_________________________________________________________ 
 

11. Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o 
sentido de um segmento em: 

 
(A) iluminar teses controvertidas (1o parágrafo) = amai-

nar posições dubitativas. 
 
 
(B) um preciso discernimento (2o parágrafo) = uma arrai-

gada dissuasão. 
 
 
(C) disseminar o juízo preconcebido (2o parágrafo) = dis-

suadir o julgamento predestinado. 
 
 
(D) a forma mais censurável (3o parágrafo) = o modo mais 

repreensível. 
 
 
(E) As acepções são inconciliáveis (3o parágrafo) = as 

versões são inatacáveis. 
_________________________________________________________ 
 

12. As normas de concordância verbal encontram-se plena-
mente observadas em: 

 
(A) A utilidade dos dicionários, mormente quando se tra-

ta de palavras polissêmicas, manifestam-se nas ar-
gumentações ideológicas. 

 
 
(B) Não se notam, entre os preconceituosos, qualquer 

disposição para discutir o sentido de um juízo e as 
consequências de sua difusão. 

 
 
(C) Não convém aos injustiçados reclamar por igualdade 

de tratamento quando esta pode levá-los a perma-
necer na situação de desigualdade. 

 
 
(D) Como discernimento e preconceito são duas acepções 

de discriminação, hão que se esclarecer o sentido 
pretendido. 

 
 
(E) Uma das maneiras mais odiosas de refutar os argu-

mentos de alguém surgem na utilização de precon-
ceitos já cristalizados. 

13. Estamos vivendo uma época em que a bandeira da dis-

criminação se apresenta em seu sentido mais positivo: 

trata-se de aplicar políticas afirmativas para promover 

aqueles que vêm sofrendo discriminações históricas. 

 
Mantém-se adequada correlação entre tempos e modos 
verbais com a substituição das formas sublinhadas no 
trecho acima, na ordem dada, por:  

 
(A) Estávamos - apresentava - tratava-se - vinham 
 
 
(B) Estaríamos - apresentara - tratava-se - viessem 
 
 
(C) Estaremos - apresente - tratar-se-ia - venham 
 
 
(D) Estávamos - apresentou - tratar-se-á - venham 
 
 
(E) Estaremos - apresentara - tratava-se - viessem 

_________________________________________________________ 
 

14. É preciso reelaborar, para sanar falha estrutural, a reda-
ção da seguinte frase: 

 
(A) O autor do texto chama a atenção para o fato de que 

o desejo de promover a igualdade corre o risco de 
obter um efeito contrário. 

 
 
(B) Embora haja quem aposte no critério único de julga-

mento, para se promover a igualdade, visto que des-
consideram o risco do contrário. 

 
 
(C) Quem vê como justa a aplicação de um mesmo cri-

tério para julgar casos diferentes não crê que isso 
reafirme uma situação de injustiça. 

 
 
(D) Muitas vezes é preciso corrigir certas distorções apli-

cando-se medidas que, à primeira vista, parecem em 
si mesmas distorcidas. 

 
 
(E) Em nossa época, há desequilíbrios sociais tão gra-

ves que tornam necessários os desequilíbrios com-
pensatórios de uma ação corretiva.  

_________________________________________________________ 
 

15. Está correto o emprego da expressão sublinhada em: 
 

(A) Os dicionários são muito úteis, sobretudo para bem 
discriminarmos o sentido das palavras em cujas resi-
da alguma ambiguidade. 

 
 
(B) O texto faz menção ao famoso caso das cotas, pelas 

quais muitos se contrapuseram por considerá-las 
discriminatórias. 

 
 
(C) Por ocasião da defesa de políticas afirmativas, com 

as quais tantos aderiram, instaurou-se um caloroso 
debate público. 

 
 
(D) Um dicionário pode oferecer muitas surpresas, des-

sas em que não conta quem vê cada palavra como a 
expressão de um único sentido. 

 
 
(E) Esclarece-nos o texto as acepções da palavra discri-

minação, pela qual se expressam ações inteiramen-
te divergentes. 
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Raciocínio Lógico 

 
16. Um torneio que ocorre anualmente já teve um total de 30 edições, das quais quatro foram vencidas pela equipe Y, duas pela 

equipe Z, uma pela equipe W e as demais pela equipe X. As maiores sequências de vitórias em anos consecutivos que a 
equipe X conseguiu no torneio são constituídas de n títulos. 
Com essas informações, é correto concluir que n vale, no mínimo,  
 
(A) 2 
 
(B) 3 
 
(C) 4 
 
(D) 5 
 
(E) 6 

 
 
17. O diretor comercial de uma companhia, preocupado com as numerosas reclamações de clientes sobre a falta de produtos do 

catálogo nas lojas da empresa, deu a seguinte ordem a todos os gerentes: 
 
“Pelo menos uma de nossas lojas deve ter em seu estoque todos os produtos de nosso catálogo.” 
 
Dois meses depois, o diretor constatou que sua ordem não estava sendo cumprida. Com essas informações, conclui-se que, 
necessariamente, 
 
(A) nenhum produto do catálogo estava disponível no estoque de todas as lojas da empresa. 
 
(B) no estoque de apenas uma loja da empresa não havia produtos do catálogo em falta. 
 
(C) alguma loja da empresa não tinha em seu estoque qualquer produto do catálogo. 
 
(D) algum produto do catálogo estava em falta no estoque de todas as lojas da empresa. 
 
(E) no estoque de cada loja da empresa faltava pelo menos um produto do catálogo. 

 
 
18. Nos Jogos Pan-Americanos de 2011, realizados no México, o Brasil obteve no atletismo, pela quarta vez consecutiva, a medalha de 

ouro no revezamento 4 × 100 m masculino. Na final, disputada pelas equipes de apenas sete países (o quarteto de Bahamas foi 
eliminado), o México chegou à frente do Chile, mas atrás de São Cristóvão e Nevis. Já o time de Cuba foi o único cuja colocação 
ficou entre as colocações das equipes do Equador e dos Estados Unidos. 
 
Somente com essas informações, é correto dizer que a colocação da equipe do México na prova final foi 
 
(A) 2o ou 3o lugar. 
 
(B) 3o ou 5o lugar. 
 
(C) 3o ou 6o lugar. 
 
(D) 4o ou 5o lugar. 
 
(E) 4o ou 6o lugar. 

 
 
19. Quatro mulheres estão sentadas em uma mesa redonda, de forma que cada uma tem uma pessoa à sua frente, outra à sua 

esquerda e uma terceira à sua direita. Num dado instante, cada uma faz uma afirmação. 
 
Cláudia: estou à direita da Flávia. 
Cecília: estou entre a Marina e a Cláudia. 
Marina: estou entre a Cecília e a Cláudia. 
Flávia: está chovendo. 
 
Sabendo que uma única das quatro afirmações é falsa, pode-se afirmar que a autora dessa afirmação 
 
(A) tanto pode ser a Cecília quanto a Marina. 
 
(B) tanto pode ser a Cecília quanto a Flávia. 
 
(C) certamente é a Cláudia. 
 
(D) certamente é a Flávia. 
 
(E) certamente é a Cecília. 

 
 
20. Existem no mundo 7 bilhões de pessoas, nenhuma delas com mais de 200.000 fios de cabelo em sua cabeça. Somente com 

essas informações, conclui-se que existem no mundo, necessariamente,  
 
(A) mais do que 7 bilhões de fios de cabelo. 
 
(B) pessoas com nenhum fio de cabelo em suas cabeças. 
 
(C) duas pessoas com números diferentes de fios de cabelo em suas cabeças. 
 
(D) duas pessoas com o mesmo número de fios de cabelo em suas cabeças. 
 
(E) pessoas com 200.000 fios de cabelo em suas cabeças. 
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Noções de Informática 

 
21. Ao dar um duplo clique no botão esquerdo do mouse, quando o cursor do mouse estiver apontando para a direita e posicionado 

na margem esquerda do texto de um documento no Word 2010, será  
 

(A) posicionado o cursor de texto no início da linha. 
 
(B) selecionado todo o texto do documento. 
 
(C) selecionada a primeira palavra da linha. 
 
(D) selecionado todo o parágrafo. 
 
(E) selecionada toda a linha. 

 
 
22. Em um slide mestre do BrOffice.org Apresentação (Impress), NÃO se trata de um espaço reservado que se possa configurar a partir 

da janela Elementos mestres: 
 

(A) Número da página. 
 
(B) Texto do título. 
 
(C) Data/hora. 
 
(D) Rodapé. 
 
(E) Cabeçalho. 

 
 
23. No Windows Vista  
 

(A) uma janela maximizada só pode ter suas dimensões alteradas através do botão Restaurar, exibido no canto superior 
direito ou clicando duas vezes, rapidamente, na barra de título.  

 
(B) todas as janelas podem ser maximizadas e redimensionadas. 
 
(C) é possível alternar entre as duas últimas janelas ativadas ou navegar através de todas as janelas abertas, usando 

conjuntamente as teclas Alt e Tab.  
 
(D) para fechar uma janela minimizada é necessário torná-la ativa, clicando no seu respectivo botão da barra de tarefas. 
 
(E) é possível, manualmente, organizar as janelas de várias maneiras na área de trabalho. Porém, podem ser organizadas 

automaticamente pelo Windows, apenas nas formas em cascata e lado a lado. 
 
 
24. Em relação à tecnologia e aplicativos associados à internet, é correto afirmar.  
 

(A) Navegação por abas, find as you type (mecanismo de busca interna na página) e motor de busca são recursos existentes 
tanto no Mozilla Firefox, quanto no Internet Explorer 8.  

 
(B) A opção de bloqueio a pop-ups, um recurso presente no Mozilla Firefox, inexiste no Internet Explorer 8. 
 
(C) No ambiente Web, o uso de teclado virtual em aplicativos tem como objetivo facilitar a inserção dos dados das senhas 

apenas com o uso do mouse.  
 
(D) Em ambiente Wi-Fi, os elementos de rede que fazem a comunicação entre os computadores dos usuários, utilizam fibras 

óticas, conectadas a um hub. 
 
(E) No Thunderbird 2, o acionamento do botão Encaminhar exibirá uma janela de opções, entre as quais a Lixeira de 

mensagens. 
 
 
25. Quando o cliente de um banco acessa sua conta corrente através da internet, é comum que tenha que digitar a senha em um 

teclado virtual, cujas teclas mudam de lugar a cada caractere fornecido. Esse procedimento de segurança visa evitar ataques de 
 

(A) spywares e adwares.  
 
(B) keyloggers e adwares. 
 
(C) screenloggers e adwares.  
 
(D) phishing e pharming. 
 
(E) keyloggers e screenloggers. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Direito Constitucional 
 

26. Eriberto, cidadão que habitualmente aprecia a fachada de 
um prédio público antigo, que foi construído ano de 1800, 
soube que, apesar de tombado por ser considerado patri-
mônio histórico e cultural, a autoridade pública resolveu 
demoli-lo ilegalmente para, no local, edificar um prédio 
moderno. Eriberto imediatamente procurou a autoridade 
pública suplicando que não o demolisse, mas seus pleitos 
não foram atendidos, então, para anular ato lesivo, segun-
do a Constituição Federal, poderá  
 
(A) impetrar mandado de segurança individual. 
 

(B) impetrar mandado de segurança coletivo, desde que 
apoiado por abaixo assinado com, no mínimo, tre-
zentas assinaturas. 

 

(C) impetrar mandado de segurança coletivo, desde que 
apoiado por abaixo assinado com, no mínimo, qui-
nhentas assinaturas. 

 

(D) impetrar mandado de segurança coletivo, desde que 
apoiado por abaixo assinado com, no mínimo, sete-
centas assinaturas. 

 

(E) propor ação popular. 
_________________________________________________________ 
 

27. Willian, inglês, maior de trinta e cinco anos de idade, no 
pleno exercício dos direitos políticos na Inglaterra, resi-
dente na Capital do Estado do Acre há cinco anos e filiado 
a determinado partido político, deseja concorrer as elei-
ções no Brasil. Na forma da Constituição Federal, Willian 
 
(A) não tem condição de elegibilidade. 
 

(B) poderá concorrer aos cargos de Vereador e de 
Deputado Estadual. 

 

(C) poderá concorrer aos cargos de Vereador, de 
Deputado Estadual e de Governador. 

 

(D) poderá concorrer ao cargo de Senador e de 
Deputado Federal. 

 

(E) poderá concorrer ao cargo de Vereador, apenas.  
_________________________________________________________ 
 

28. Ferdinando, dono de embarcação, tem por hábito navegar 
em lagos, estando submetido à legislação do regime de 
navegação lacustre que é de competência  
 
(A) privativa dos Estados. 
 

(B) privativa da União.  
 

(C) concorrente dos Municípios e dos Estados, apenas. 
 

(D) privativa dos Municípios. 
 

(E) concorrente dos Municípios, dos Estados e da 
União.  

29. Segundo a Constituição Federal, a instituição de fundação 
pública deve ser autorizada por  
 
(A) ato administrativo emanado pelo Poder Público fede-

ral que, inclusive, definirá suas áreas de atuação. 
 
(B) ato administrativo emanado pelo Poder Público 

municipal, do Município onde estiver localizada sua 
sede que, inclusive, definirá suas áreas de atuação. 

 
(C) ato administrativo emanado pelo Poder Público esta-

dual que, inclusive, definirá suas áreas de atuação. 
 
(D) lei específica, cabendo à lei complementar definir 

suas áreas de atuação. 
 
(E) decreto municipal, emitido pelo Prefeito do Município 

onde estiver localizada sua sede que, inclusive, defi-
nirá suas áreas de atuação. 

_________________________________________________________ 
 

30. É lícito ao Presidente da República, delegar ao Ministro de 
Estado, a atribuição de  
(A) exercer o comando supremo das Forças Armadas, 

nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e 
da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e 
nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. 

 
(B) manter relações com Estados estrangeiros e acredi-

tar seus representantes diplomáticos e celebrar tra-
tados, convenções e atos internacionais, sujeitos a 
referendo do Congresso Nacional. 

 
(C) dispor, mediante decreto, sobre a organização e 

funcionamento da administração federal, quando 
não implicar aumento de despesa nem criação ou 
extinção de órgãos públicos, e sobre a extinção de 
funções ou cargos públicos, quando vagos. 

 
(D) nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os 

Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribu-
nais Superiores, os Governadores de Territórios, o 
Procurador-Geral da República, o presidente e os di-
retores do banco central e outros servidores, quando 
determinado em lei. 

 
(E) celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do 

Congresso Nacional, conferir condecorações e dis-
tinções honoríficas e enviar ao Congresso Nacional 
o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orça-
mentárias. 

_________________________________________________________ 
 

31. Face a comoção grave de repercussão nacional, sendo de-
cretado o estado de sítio, Alberto, brasileiro maior e capaz e 
domiciliado no Estado de Roraima, resolveu se mudar para 
o Estado do Rio Grande do Sul, porém ao chegar no aero-
porto, Otávio, agente da Polícia Federal, legalmente e no 
exercício de atribuições do Poder Público, proibiu a sua lo-
comoção para outro Estado, mantendo-o contra sua vonta-
de no Estado de Roraima. Segundo a Constituição Federal, 
Alberto, na vigência do estado de sítio   
(A) poderá viajar desde que impetre habeas corpus ao 

Superior Tribunal de Justiça, cuja competência é 
originária. 

 
(B) tem direito líquido e certo e, assim, impetrará habeas 

corpus ao Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado de Roraima, que permitirá sua viagem. 

 
(C) não terá que se sujeitar a ordem da autoridade 

desde que impetre habeas corpus ao Supremo 
Tribunal Federal, cuja competência é originária. 

 
(D) não terá que se sujeitar a ordem da autoridade des-

de que impetre habeas corpus ao Juiz do Tribunal 
Militar, que requisitará informações à Policia Federal.  

 
(E) em regra, terá que se sujeitar a ordem da autoridade 

e deverá permanecer no Estado de Roraima. 
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Direito Administrativo 

 
32. O Município de Manaus, ao prestar determinado serviço 

público aos seus munícipes, estabelece tarifas diferencia-
das aos respectivos usuários do serviço. Tal conduta 
 
(A) é possível em algumas hipóteses como, por exem-

plo, o estabelecimento de tarifas reduzidas para 
usuários de menor poder aquisitivo. 

 
(B) não é possível, pois a adoção de tarifas diferenciadas 

sempre implicará em distinção de caráter pessoal. 
 
(C) é possível, sendo vedada, no entanto, a isenção de 

tarifas, sob pena de implicar em afronta ao princípio 
da razoabilidade. 

 
(D) não é possível, por violar o princípio da modicidade.  
 
(E) é possível, ainda que os usuários tenham as mes-

mas condições técnicas e jurídicas para a fruição do 
serviço público. 

_________________________________________________________ 
 

33. Considere as seguintes assertivas: 
 

 I. Pode adotar uma das modalidades de sociedade 
disciplinadas pela legislação comercial. 

 
 II. Seja de âmbito federal, estadual ou municipal, tem 

capital inteiramente público, ou seja, dele somente 
podem participar pessoas jurídicas de direito públi-
co. 

 
 III. Não pode adotar a forma de sociedade unipessoal. 

 
 IV. Se for de âmbito federal, terá seus litígios processa-

dos e julgados obrigatoriamente na Justiça Federal. 
 
No que concerne à empresa pública, está correto o que se 
afirma APENAS em 
 
(A) I, II e IV. 
(B) I e III. 
(C) I e IV. 
(D) II e III. 
(E) III e IV. 

_________________________________________________________ 
 

34. Joana, servidora pública federal, recebeu algumas diárias, 
porém, não se afastou da sede. Nos termos da Lei 
no 8.112/1990, Joana 
 
(A) independentemente do motivo, não precisará resti-

tuí-las, haja vista tratar-se de verba de natureza ali-
mentar. 

 
(B) dependendo do motivo, não precisará restituí-las. 
 
(C) independentemente do motivo, deverá restituí-las in-

tegralmente, no prazo de trinta dias. 
 
(D) ficará obrigada a restituí-las apenas parcialmente, no 

prazo de dez dias. 
 
(E) ficará obrigada a restituí-las integralmente, no prazo 

de cinco dias. 
_________________________________________________________ 
 

35. Marcelo, servidor público federal, ocupante de cargo efeti-
vo, pretende solicitar licença para tratar de interesses par-
ticulares. Referida licença, nos termos da Lei no 8.112/1990, 
será concedida 
 
(A) por prazo indeterminado. 
 
(B) a critério da Administração Pública. 
 
(C) com remuneração. 
 
(D) pela Administração Pública, podendo ser interrom-

pida, a qualquer tempo, exclusivamente no interesse 
do serviço. 

 
(E) mesmo que Marcelo esteja em estágio probatório. 

36. Miguel, servidor público federal, liberou verba pública sem 
a estrita observância das normas pertinentes. Em razão 
disso, o Ministério Público Federal propôs ação de impro-
bidade administrativa, imputando-lhe ato ímprobo previsto 
no artigo 10, inciso XI, da Lei no 8.429/1992 (ato de im-
probidade administrativa que causa prejuízo ao erário). Ao 
longo da instrução processual, restaram comprovados 
dois fatos: (i) inexistência de lesão aos cofres públicos; (ii) 
conduta meramente culposa, não tendo Miguel agido com 
dolo.  

 Em razão das conclusões advindas do processo em ques-
tão, o Poder Judiciário concluirá que 

 
(A) existiu ato de improbidade administrativa, vez que a 

ausência de lesão ao erário e de dolo não impedem 
a caracterização do ato ímprobo em questão. 

 
(B) existiu ato de improbidade administrativa, pois para 

caracterizar o ato ímprobo narrado basta a presença 
de conduta culposa, não sendo a “lesão ao erário” 
imprescindível à sua caracterização. 

 
(C) inexistiu ato de improbidade administrativa, haja vis-

ta que o ato ímprobo narrado exige conduta exclusi-
vamente dolosa. 

 
(D) inexistiu ato de improbidade administrativa, uma vez 

que, para a caracterização do ato ímprobo narrado, 
imprescindível se faz a ocorrência de lesão ao erá-
rio. 

 
(E) inexistiu ato de improbidade administrativa, uma vez 

que, para a caracterização do ato ímprobo narrado, 
imprescindível se faz a ocorrência de lesão ao erário 
e de conduta dolosa. 

_________________________________________________________ 
 

Direito do Trabalho 
 

37. Em relação à duração do contrato individual de trabalho, é 
correto afirmar que o contrato por prazo determinado  

 
(A) será lícito, seja qual for a sua finalidade. 
 
(B) quando for prorrogado mais de uma vez passará a 

vigorar sem determinação de prazo. 
 
(C) não prevê o pagamento de indenização caso seja 

rescindido sem justa causa de forma antecipada. 
 
(D) poderá ser estipulado por prazo superior a dois anos, 

desde que o seu objeto dependa da realização de de-
terminados acontecimentos. 

 
(E) sob a forma de contrato de experiência não poderá 

ultrapassar noventa dias, podendo ser estipulado por 
três períodos de trinta dias cada um.  

_________________________________________________________ 
 

38. O supermercado Delta terceirizou, de forma regular por 
meio de contrato, os serviços de vigilância junto à em-
presa Ajax Serviços. Houve inadimplência das obrigações 
trabalhistas em relação aos vigilantes. Nesta hipótese, o 
supermercado Delta 

 
(A) poderá responder de forma solidária pelos débitos 

trabalhistas da empresa Ajax. 
 
(B) não terá qualquer responsabilidade trabalhista visto 

que firmou contrato regular de terceirização com a 
prestadora Ajax. 

 
(C) poderá responder de forma subsidiária ou solidária 

pelos débitos trabalhistas da empresa Ajax. 
 
(D) poderá responder de forma subsidiária pelos débitos 

trabalhistas da empresa Ajax. 
 
(E) poderá responder de forma solidária pelos débitos 

trabalhistas apenas em caso de falência da empre-
sa Ajax. 
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39. Considerando as normas especiais de proteção ao traba-
lho da mulher, é INCORRETO afirmar que 
 
(A) é vedado publicar ou fazer publicar anúncio de em-

prego no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor 
ou situação familiar, salvo quando a natureza da ati-
vidade, pública e notoriamente, assim o exigir. 

 
(B) é vedado exigir atestado ou exame, de qualquer na-

tureza, para comprovação de esterilidade ou gravi-
dez, na admissão ou permanência no emprego. 

 
(C) ao empregador é vedado empregar a mulher em ser-

viço que demande o emprego de força muscular su-
perior a vinte quilos de trabalho contínuo, ou vinte e 
cinco quilos para o trabalho ocasional, salvo se exer-
cida a atividade com aparelhos mecânicos. 

 
(D) a empregada que adotar ou obtiver guarda judicial 

para fins de adoção de criança será concedida licen-
ça-maternidade condicionada à apresentação do ter-
mo judicial de guarda à adotante ou guardiã. 

 
(E) em caso de aborto não criminoso, comprovado por 

atestado médico oficial, a mulher terá um repouso 
remunerado de quatro semanas, ficando-lhe assegu-
rado o direito de retornar à função que ocupava an-
tes do afastamento. 

_________________________________________________________ 
 

40. Após alguns anos de serviço prestado a empresa Segura-
dora Beta S/A o empregado Pedro passou a exercer fun-
ção de confiança em razão da licença maternidade da em-
pregada Joana. Seis meses após, Joana voltou ao tra-
balho e Pedro foi revertido ao cargo efetivo anteriormente 
ocupado, deixando o exercício da função de confiança. Tal 
situação  
 
(A) não será considerada alteração unilateral. 
 
(B) implica em pagamento suplementar, nunca inferior a 

25% do salário do empregado Pedro. 
 
(C) só será regular se houver anuência do empregado 

Pedro. 
 
(D) só será possível se não resultar em prejuízo ao em-

pregado Pedro. 
 
(E) só será possível se resultar de real necessidade de 

serviço. 
_________________________________________________________ 
 

41. Conforme previsão legal e jurisprudência sumulada do 
TST, em relação aos períodos de repousos e suas conse-
quências, é INCORRETO afirmar que 
 
(A) poderão ser concedidas férias coletivas a todos os 

empregados de uma empresa ou de determinados 
estabelecimentos ou setores da empresa que 
poderão ser gozadas em dois períodos anuais desde 
que nenhum deles seja inferior a dez dias corridos. 

 
(B) não terá direito a férias o empregado que, no curso 

do período aquisitivo, deixar o emprego e não for 
readmitido dentro de sessenta dias subsequentes à 
sua saída ou se afastar do serviço, com percepção 
de auxílio-doença por mais de seis meses, embora 
descontínuos. 

 
(C) é ilegal o fracionamento de férias do empregado me-

nor de 18 anos ou maior de 50 anos. 
 
(D) o limite mínimo de uma hora para repouso ou refei-

ção poderá ser reduzido por ato do Ministério do 
Trabalho, ainda que os empregados estiverem sob 
regime de trabalho prorrogado a horas suplementa-
res. 

 
(E) entre duas jornadas de trabalho haverá um período 

mínimo de onze horas consecutivas para descanso. 

42. A empresa Gama foi sucedida pela empresa Delta, ocu-
pando o mesmo local, utilizando as mesmas instalações e 
fundo de comércio, assim como mantendo as mesmas ati-
vidades e empregados. Em relação aos contratos de tra-
balho dos empregados da empresa sucedida é correto 
afirmar que 
 
(A) serão automaticamente extintos, fazendo surgir no-

vas relações contratuais. 
 
(B) as obrigações anteriores recairão sobre a empresa 

sucedida, e as posteriores sobre a sucessora. 
 
(C) as cláusulas e condições estabelecidas no contrato 

de trabalho serão obrigatoriamente repactuadas en-
tre os empregados e o novo empregador individual. 

 
(D) a transferência de obrigações trabalhistas depende-

rá das condições em que a sucessão foi pactuada. 
 
(E) os contratos se manterão inalterados e seguirão seu 

curso normal. 
_________________________________________________________ 
 

Direito Processual do Trabalho 
 

43. Conforme previsão contida na CLT, nos embargos à exe-
cução a matéria de defesa do executado será restrita às 
alegações de 
 
(A) decadência do direito de executar a sentença, paga-

mento da dívida ou ilegitimidade do exequente. 
 
(B) exceção de incompetência material, transação, pa-

gamento da dívida ou prescrição da ação principal. 
 
(C) cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou 

prescrição da dívida. 
 
(D) cumprimento da decisão ou do acordo, novação ou 

incompetência do Juízo prolator da sentença exe-
quenda. 

 
(E) exceção de pré-executividade, cumprimento do acor-

do ou pagamento da dívida. 
_________________________________________________________ 
 

44. Na execução trabalhista os bens do executado que forem 
penhorados poderão ser vendidos em leilão 
 
(A) observado o prazo de cinco dias após a realização 

da avaliação. 
 
(B) caso o arrematante deixar de garantir o lance com o 

sinal de 20% do valor da arrematação.  
 
(C) mediante requerimento do exequente após determi-

nação do juiz da execução. 
 
(D) caso não ocorra licitante na praça e não requerendo 

o exequente a adjudicação. 
 
(E) caso o arrematante, ou seu fiador, não pagar em 

doze horas o preço da arrematação. 
_________________________________________________________ 
 

45. A empresa Tetra, durante a execução definitiva de um pro-
cesso em que é parte, teve parte de seus bens penhora-
dos. A executada interpôs embargos à execução por não 
concordar com os cálculos do exequente, os quais foram 
homologados. O juiz da execução, decidindo os embar-
gos, deles não conheceu, em razão de considerá-los in-
tempestivos. Dessa decisão caberá 
 
(A) recurso de revista. 
(B) recurso ordinário. 
(C) embargos declaratórios. 
(D) agravo de instrumento. 
(E) agravo de petição. 
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46. O Banco Alfa S/A não enviou preposto para a audiência 
designada logo após a distribuição da reclamação, embo-
ra estivesse presente o seu advogado, com procuração. 
Nesta situação, o reclamado é considerado quanto à ma-
téria 
 
(A) fática, confesso mas não revel. 

(B) fática, revel e confesso. 

(C) fática, nem revel nem confesso. 

(D) fática, revel mas não confesso. 

(E) de direito, confesso apenas. 

_________________________________________________________ 
 

47. Em se tratando de reclamada pessoa jurídica de direito 
privado, entre o ajuizamento da reclamação trabalhista e a 
data designada para audiência, há que existir um inter-
regno mínimo de 
 
(A)   5 dias. 

(B) 10 dias  

(C) 15 dias. 

(D) 20 dias. 

(E) 48 horas. 

_________________________________________________________ 
 

48. Em relação ao procedimento sumaríssimo na Justiça do 
Trabalho, é INCORRETO afirmar que 
 
(A) não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a 

correta indicação do nome e do endereço do recla-
mado. 

 
(B) o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará 

o valor correspondente. 
 
(C) as demandas em que é parte a administração públi-

ca direta, autárquica e fundacional também podem 
se submeter ao procedimento sumaríssimo, se o va-
lor pleiteado não exceder a quarenta vezes o salário 
mínimo. 

 
(D) as testemunhas, até no máximo de duas para cada 

parte, comparecerão à audiência de instrução e jul-
gamento independentemente de intimação. 

 
(E) só será deferida intimação de testemunha que, com-

provadamente convidada, deixar de comparecer. 
_________________________________________________________ 
 

 
Direito Civil 

 
49. Jânio é músico profissional e ensina aulas de iniciação  

à música na escola &. Uma de suas classes preferidas 
é a classe 2D, que possui cinco alunos. Vilma, vinte e 
um anos, excepcional sem desenvolvimento mental com-
pleto; Silvana, vinte e cinco anos, que em razão de um 
acidente, transitoriamente não pode exprimir a sua von-
tade; Gabriel com dezessete anos e dois meses de idade; 
Luciana, dezenove anos, que, por deficiência mental pos-
sui o discernimento reduzido e José, com quinze anos de 
idade. De acordo com o Código Civil brasileiro, são inca-
pazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os 
exercer APENAS 

 
(A) Vilma, Gabriel e Luciana. 

(B) Gabriel e Luciana. 

(C) Vilma, Silvana, Gabriel e Luciana. 

(D) Silvana e José. 

(E) Vilma e Gabriel.  

50. Podem ser considerados bens imóveis para os efeitos 
legais, 

 
(A) as cisternas e as energias que tenham valor econô-

mico. 
 
(B) os direitos pessoais de caráter patrimonial e as ener-

gias que tenham valor econômico. 
 
(C) o direito à sucessão aberta e os direitos pessoais de 

caráter patrimonial. 
 
(D) os direitos reais sobre imóveis, as máquinas de uma 

indústria e o direito à sucessão aberta. 
 
(E) os direitos personalíssimos e o carvão.  

_________________________________________________________ 
 

51. Considere as seguintes assertivas a respeito das Associa-
ções: 

 
 I. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na 

forma do estatuto, garantido a 1/5 (um quinto) dos 
associados o direito de promovê-la.  

 
 II. Constituem-se as associações pela união de pes-

soas que se organizem para fins não econômicos. 
Não há, entre os associados, direitos e obrigações 
recíprocos.  

 
 III. O modo de constituição e de funcionamento dos ór-

gãos deliberativos não são obrigatórios no 
conteúdo do estatuto das associações.  

 
 IV. A qualidade de associado é intransmissível, se o 

estatuto não dispuser o contrário.  
 

De acordo com o Código Civil brasileiro está correto o que 
se afirma APENAS em 

 
(A) I, II e III. 

(B) I, II e IV. 

(C) I e IV. 

(D) II, III e IV. 

(E) II e IV. 

_________________________________________________________ 
 

52. No que concerne a prestação de serviços regida pelo 
Código Civil brasileiro, sem aprazimento da outra parte, 
aquele a quem os serviços são prestados 

 
(A) poderá transferir a outrem o direito aos serviços 

ajustados, desde que haja prévia comunicação para 
a outra parte com antecedência mínima de 30 dias. 

 
(B) poderá transferir a outrem o direito aos serviços 

ajustados, bem como o prestador de serviços, 
poderá dar substituto que os preste. 

 
(C) poderá transferir a outrem o direito aos serviços 

ajustados, mas não poderá o prestador de serviços 
dar substituto que os preste. 

 
(D) poderá transferir a outrem o direito aos serviços 

ajustados, desde que haja prévia comunicação da 
outra parte com antecedência mínima de 90 dias. 

 
(E) não poderá transferir a outrem o direito aos serviços 

ajustados e não poderá dar substituto que os preste. 
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53. Carla é viúva e possui três filhos, Adão, Eva e Eduardo. 
Adão tem quinze anos; Eva tem dezessete; Eduardo tem 
21 anos e é excepcional, sem desenvolvimento mental 
completo. Todos os filhos quando estavam jogando bola 
no quintal da residência quebraram duas janelas, uma 
mesa, cinco vasos e uma estátua muito valiosa da casa 
vizinha. Carla ressarciu o dano. Neste caso, Carla  

 
(A) só poderá reaver o que pagou de Eva. 
 
(B) poderá reaver o que pagou de todos os filhos. 
 
(C) não poderá reaver o que pagou de nenhum dos 

filhos. 
 
(D) só poderá reaver o que pagou de Eva e Eduardo. 
 
(E) só poderá reaver o que pagou de Adão e Eduardo. 

_________________________________________________________ 
 

54. De acordo com o Código Civil brasileiro, no caso de homi-
cídio, a indenização consiste, sem excluir outras repara-
ções, no pagamento 

 
(A) das despesas com o tratamento da vítima, seu fu-

neral e o luto da família, bem como na prestação de 
alimentos às pessoas a quem o morto os devia, le-
vando-se em conta a duração provável da vida da 
vítima. 

 
(B) apenas das despesas com o tratamento da vítima, 

bem como na prestação de alimentos às pessoas a 
quem o morto os devia, levando-se em conta a du-
ração provável da vida da vítima. 

 
(C) das despesas com seu funeral e o luto da família, 

bem como na prestação de alimentos às pessoas  
a quem o morto os devia, pelo período máximo de 
dois anos. 

 
(D) das despesas com seu funeral e o luto da família, 

bem como na prestação de alimentos às pessoas  
a quem o morto os devia, pelo período máximo de 
cinco anos. 

 
(E) das despesas com o tratamento da vítima, seu fune-

ral e o luto da família, bem como na prestação de 
alimentos às pessoas a quem o morto os devia pelo 
período máximo de dez anos. 

_________________________________________________________ 
 

 
Direito Processual Civil 

 
55. O foro contratual pode modificar a competência em razão 
 

(A) da hierarquia e da matéria. 
(B) do valor, apenas. 
(C) do território, apenas. 
(D) da hierarquia, apenas. 
(E) do valor e do território. 

_________________________________________________________ 
 

56. A revelia 
 

(A) acarreta a presunção de veracidade das alegações 
de direito do autor. 

 
(B) impede o juiz de determinar a produção de provas, 

quando julgar necessário. 
 
(C) não acarreta para o revel a presunção de veracidade 

dos fatos afirmados pelo autor se algum litisconsorte 
necessário contestar a ação. 

 
(D) não impede o réu de intervir no processo, mas não 

lhe dá o direito de recorrer da sentença. 
 
(E) implica necessariamente na procedência do pedido 

do autor. 

57. A respeito da sentença e da coisa julgada, considere:  
 I. As relações jurídicas continuativas já decididas por 

sentença transitada em julgado podem ser modifi-
cadas em seu estado de fato e de direito e ensejar 
nova decisão jurisdicional.  

 II. Os motivos fazem coisa julgada, quando importan-
tes para determinar o alcance da parte dispositiva 
da sentença.  

 III. A sentença faz coisa julgada apenas às partes en-
tre as quais é dada, mas os terceiros podem ser 
atingidos pelos efeitos da sentença.  

Está correto o que se afirma APENAS em  
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II. 
(D) II e III. 
(E) III. 

_________________________________________________________ 
 

58. Numa ação ordinária, o réu não foi citado regularmente 
mas, mesmo assim, apresentou contestação e atuou em 
todas as fases do processo, até o trânsito em julgado da 
decisão final. Nesse caso, na fase do cumprimento da 
sentença,  
(A) poderá apresentar impugnação fundada na invali-

dade de citação. 
 
(B) poderá apresentar impugnação fundada na inexis-

tência de citação, por tratar-se de ato processual in-
dispensável à regularidade do processo. 

 
(C) só poderá apresentar impugnação fundada na ine-

xistência de citação se demonstrar que se encon-
trava em local conhecido e poderia ter sido citado, 
mas não o foi. 

 
(D) não poderá apresentar impugnação fundada na ine-

xistência de citação. 
 
(E) só poderá apresentar impugnação fundada na inexis-

tência ou invalidade da citação se demonstrar que não 
foram esgotados os meios para a sua localização. 

_________________________________________________________ 
 

59. Numa ação ordinária, o autor não se conformou com a de-
cisão final de mérito transitada em julgado, por entender 
que a mesma violou literal disposição de lei. Nesse caso, 
para ajuizar ação rescisória,   
(A) não é necessário que tenham sido esgotados todos 

os recursos contra a decisão rescindenda. 
 
(B) é possível reexaminar a prova produzida no proces-

so originário para verificar a eventual violação. 
 
(C) deve demonstrar que a decisão se baseou em orien-

tação controvertida nos tribunais. 
 
(D) é necessário que tenha prequestionado a questão 

no processo originário. 
 
(E) não é necessário que sejam apontados os disposi-

tivos supostamente violados pela decisão. 
_________________________________________________________ 
 

60. Numa ação ordinária, após a citação, o juiz julgou extinto 
o processo sem resolução do mérito, porque, apesar de 
pessoalmente intimado, o autor deu causa à paralisação 
do processo por mais de um ano. Nesse caso,  
(A) o autor não poderá intentar de novo a ação. 
 
(B) persistirá o efeito da citação que constituiu o réu em 

mora. 
 
(C) desaparecerá o efeito interruptivo da prescrição de-

corrente da citação. 
 
(D) o autor só poderá intentar de novo a ação após seis 

meses contados do trânsito em julgado da decisão. 
 
(E) o autor só poderá intentar de novo a ação mediante 

o pagamento do décuplo das custas. 
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