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O seu monstro era um bom homem, num corpo assustadoPORTUGUÊS
Atenção: As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto
abaixo.

ramente medonho. Victor fracassou porque cedeu a uma predisposição da natureza humana − o asco visceral pela aparência
do monstro − e não cumpriu o dever de qualquer criador ou pai

A natureza humana do monstro
Um antigo provérbio latino adverte: “Cuidado com o

ou mãe: instruir a sua progênie e educar os outros para aceitála.

homem de um só livro”. Hollywood, no entanto, conhece apenas

(Adaptado de Stephen Jay Gould. Dinossauro no palheiro.
S. Paulo, Cia. das Letras, 1997, p.79-89)

um tema quando realiza filmes de monstros, desde o arquetípico Frankenstein, de 1931, ao recente mega-sucesso Parque dos dinossauros. A tecnologia humana não deve ir além

1.

No confronto entre a obra original de Shelley e sua versão
cinematográfica hollywoodiana, de 1931, o autor ressalta

de uma ordem decretada deliberadamente por Deus ou

(A)

o elogio da tecnologia no livro e sua demonização no
filme, que chega a tratá-la como o maior de todos os
males.

(B)

a diversidade temática do livro e o tema monocórdio
do filme, que inclusive não aparece no enredo
original.

(C)

o rigor científico presente no livro e a vulgarização
dos métodos mais caros à ciência no filme.

(D)

o respeito aos limites da natureza no livro e a
transgressão da ordem natural das coisas no filme.

(E)

o ateísmo defendido no livro e a visão de mundo
cristã que o filme veicula, muito combatida no
enredo original.

estabelecida pelas leis da natureza. Não importa quão benignos
sejam os propósitos do transgressor, tamanha arrogância cósmica não pode senão levar a tomates assassinos, enormes
coelhos com dentes afiados, formigas gigantes nos esgotos de
Los Angeles ou mesmo fenomenais bolhas assassinas que vão
engolindo cidades inteiras ao crescerem. Esses filmes, no
entanto, originaram-se de livros muito mais sutis e, nessa
transmutação, distorceram suas fontes de modo a impedir até o
mais vago reconhecimento temático.
A tendência começou em 1931, com Frankenstein, o

_________________________________________________________

2.

primeiro grande filme “falado” de monstro a sair de Hollywood,

A tecnologia humana não deve ir além de uma ordem
decretada deliberadamente por Deus ou estabelecida
o
pelas leis da natureza. (1 parágrafo)

que determinou a sua temática através da estratégia mais

A afirmação acima é expressão

“despojada” que se poderia conceber. O filme começa com um

(A)

do parecer dos autores de livros que trataram do
tema com grande sutileza.

(B)

da crença de Shelley, anunciada antes mesmo de se
fazer menção a seu livro.

(C)

de um pensamento tão caro aos latinos quanto o
provérbio com que se abre o ensaio.

(D)

da convicção do autor, que é corroborada pelos
roteiristas de Hollywood.

(E)

do sentido que o autor depreende dos filmes de
monstros de Hollywood.

prólogo (antes mesmo da apresentação dos títulos), durante o
qual um homem bem vestido, em pé sobre o palco e com uma
cortina atrás de si, adverte os espectadores dos sustos que
talvez levem. Em seguida, anuncia a temática mais profunda do
filme: a história de “um homem de ciência que buscou criar um
homem à sua própria semelhança, sem considerar os desígnios
de Deus”.
O Frankenstein original de Shelley é um livro rico, com
inúmeros temas, mas encontro nele pouco que confirme a
leitura hollywoodiana. O texto não é nem uma diatribe acerca

_________________________________________________________

3.

O segmento cujo sentido está adequadamente expresso
em outras palavras é:
(A)

asco visceral pela aparência = profunda aversão
pelo aspecto

(B)

desde o arquetípico [...] ao recente mega-sucesso =
do antiquado [...] à estrondosa inovação desmedida

(C)

nem uma diatribe acerca dos perigos = sequer um
colóquio em torno das obliterações

(D)

um assunto inverossímil = uma pauta imperfectível

(E)

seus amigos livres-pensadores = seus companheiros
de pensamento volúvel

dos perigos da tecnologia, nem uma advertência sobre uma
ambição desmesurada contra a ordem natural. Não encontramos nenhuma passagem que trate da desobediência a Deus

− um assunto inverossímil para Mary Shelley e seus amigos
livres-pensadores. Victor Frankenstein é culpado de uma grande deficiência moral, mas o seu crime não consiste em
transgredir uma ordem natural ou divina por meio da tecnologia.
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4.

... mas encontro nele pouco que confirme a leitura
hollywoodiana.

7.

O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o
grifado acima está em:

... nenhuma passagem que trate da desobediência a
Deus...

A tecnologia humana não deve ir além de uma
ordem...

(B)

O filme começa com um prólogo...

(B)

Um antigo provérbio latino adverte...

(C)

(C)

... homem de ciência que buscou criar um homem à
sua própria semelhança...

... porque cedeu a uma predisposição da natureza
humana...

(D)

O Frankenstein original de Shelley é um livro rico...

(E)

... e não cumpriu o dever de qualquer criador...

(E)

... quão benignos sejam os propósitos do transgressor...

_________________________________________________________

... estratégia mais “despojada” que se poderia conceber.

8.

_________________________________________________________

A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente, com os necessários ajustes no segmento, foi
realizada corretamente em:
(A)

vão engolindo cidades inteiras ao crescerem = vão
engolindo-nas ao crescerem

(C)

distorceram suas fontes de modo a impedir =
distorceram-nas de modo a impedir

(E)

determinou a sua temática através da estratégia =
determinou-lhe através da estratégia

... tamanha arrogância cósmica não pode senão levar a
tomates assassinos, enormes coelhos com dentes afiados ...
A frase acima pode ser reescrita, mantendo-se a correção
e a lógica, com a substituição do segmento grifado por:

adverte os espectadores dos sustos = lhes adverte
dos sustos

(B)

(D)

(A)

pode levar tão somente a.

(B)

não pode levar a nada se não a.

(C)

não pode levar à exceção de.

(D)

pode levar a tudo menos a.

(E)

pode não levar apenas a salvo de.

_________________________________________________________

que buscou criar um homem à sua própria semelhança = que buscou-o criar à sua própria semelhança

9.

_________________________________________________________

6.

(A)

(A)

(D)

5.

A frase cujo verbo permite transposição para a voz passiva é:

As normas de concordância estão inteiramente respeitadas neste livre comentário sobre o texto:
(A)

De bons livros dificilmente se faz bons filmes, costuma declarar, com a ênfase das formulações paradoxais, importantes críticos de cinema.

(B)

É bastante incomum que se enalteça as adaptações
cinematográficas de modo tão enfático como se faz
com os livros que lhes deu origem.

(C)

Hão de realizar grandes adaptações os diretores que
somarem à cultura literária um profundo conhecimento da arte cinematográfica e das diferenças que
as separam.

(D)

A manutenção da figura do narrador que há nos
livros, com raríssimas exceções, dificilmente se justificam na adaptação que dele se faz para as telas do
cinema.

(E)

Mais de uma vez já foi dito que a obsessão pela
fidelidade aos livros a ser adaptados são o primeiro
passo para o fracasso de um filme.

Atente para as seguintes afirmações sobre a pontuação
empregada em segmentos do texto.

I. ... o primeiro grande filme “falado” de monstro a sair
de Hollywood, que determinou a sua temática
através da estratégia mais “despojada” que se
poderia conceber.
A retirada da vírgula colocada imediatamente
depois de Hollywood redundaria em prejuízo para a
correção e o sentido original.

II. O filme começa com um prólogo (antes mesmo da
apresentação dos títulos), durante o qual...
Os parênteses poderiam ser substituídos por travessões, sem prejuízo para a correção e a lógica.

III. Não encontramos nenhuma passagem que trate da
desobediência a Deus − um assunto inverossímil
para Mary Shelley e seus amigos livres-pensadores.
A substituição do travessão por uma vírgula
resultaria em prejuízo para a correção e a lógica.

Está correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
III, apenas.
I, II e III.
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_________________________________________________________

10.

Victor fracassou porque cedeu a uma predisposição da
natureza humana...
O elemento grifado na frase acima tem o mesmo sentido
de:
(A)

ainda que.

(B)

conquanto.

(C)

enquanto.

(D)

embora.

(E)

uma vez que.
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Atenção: As questões de números 11 a 20 referem-se ao texto
seguinte.

12.

As expressões que caracterizam a antiga e extinta era da
religiosidade e a religiosidade pós-moderna de modo a
ressaltar o contraste entre elas são, respectivamente:

À sua imagem e semelhança
(A)

condição humana e forças celestes.

(B)

fantasia bonita e forças celestes.

bonita, que dizia respeito à grandeza dos ideais e à insignificân-

(C)

grandeza dos ideais e servidão milenar.

cia da condição humana. Se o projeto original do ser humano

(D)

grandeza dos ideais e ambições terrenas.

(E)

plenitude divina e fantasia infantil.

Já se foi o tempo em que os homens acreditavam ter
sido feitos à imagem e semelhança de Deus. Era uma fantasia

correspondia à imagem e semelhança de Deus, cada homem
particularmente se sabia tão dessemelhante da plenitude divina
que deveria viver buscando a perfeição a que estaria destinado.

_________________________________________________________

13.

O sentido de uma vida se escreveria, assim, de trás para a
frente; era preciso agir de tal modo a fazer valer a aposta

Ao referir-se à ciência e aos seus sacerdotes, no último
parágrafo, a autora
(A)

aproxima ironicamente a ciência da religião, pois os
cientistas, com a clonagem, parecem acreditar no
seu poder sobre o destino humano tanto quanto os
ministros da igreja.

(B)

enaltece a substituição da igreja pela ciência, que
acabou por tomar a seu cargo tudo o que era de
responsabilidade daquela, inclusive a tarefa de determinação do destino humano.

(C)

reconhece o poder dos cientistas no mundo contemporâneo que, com a clonagem, estão chegando cada vez mais perto de operar o milagre da criação,
que só à religião era dado realizar.

(D)

critica os cientistas envolvidos com a clonagem pelo
fato de não terem se libertado completamente das
crenças religiosas, ao acreditarem que o destino não
pode ser controlado pelo homem.

(E)

ponder à imagem e semelhança de Deus nenhum. Trata-se

alude sutilmente às contradições humanas, na medida em que os cientistas, mesmo afirmando sua
descrença em Deus, tentam imitar a criação divina
por meio da clonagem.

agora de reproduzir a imagem e semelhança de nós mesmos.

_________________________________________________________

antecipada do Criador a respeito de suas criaturas.
A era da religiosidade terminou no Ocidente, libertando
os homens da servidão milenar em relação aos planos traçados
por um Outro onipotente, onisciente e onipresente. O homem
contemporâneo continua procurando um mestre a quem servir
e, em última instância, vai encontrá-lo em algumas representações inconscientes, onde se preserva a fantasia infantil sobre a
onipotência do Outro. Por outro lado, o desamparo deixado pela
falta de um Deus provocou uma onda de novos fundamentalismos religiosos. Mas a religiosidade pós-moderna é uma espécie
de religiosidade de resultados, que invoca as forças celestes
para garantir as ambições terrenas dos fiéis.
O homem ocupa hoje o centro de sua própria existência.
Essa emancipação nos confronta com o vazio. Não há Ninguém
lá, de onde esperávamos que um Pai se manifestasse para
dizer o que deseja de seus filhos. Não fomos feitos para corres-

Essa é a fantasia, ao mesmo tempo grandiosa e hedionda, da

14.

clonagem. Grandiosa pelo poder que confere à ciência e aos
seus sacerdotes, supostamente capazes de abolir o acaso e a

De acordo com o contexto, os termos grifados acima têm,
respectivamente, o sentido de:

indeterminação da vida. Hedionda − pelas mesmas razões.
(Trecho adaptado de Maria Rita Kehl. 18 crônicas e mais
algumas. S. Paulo, Boitempo, 2011, p.109-10)

11.

Ao aludir à existência de um projeto original para o homem, no primeiro parágrafo do texto, a autora conclui que
a crença em Deus fazia da vida humana
(A)

(B)

(C)

4

um peso quase intolerável, pois a condição humana
seria sempre confrontada com a inatingível perfeição
e plenitude do criador.
uma fantasia, ainda que bela, em que se negava ao
homem o livre-arbítrio para seguir o próprio destino,
não lhe cabendo senão atingir a perfeição projetada.
um enredo muito pouco compreensível, na medida
em que o fim estaria no começo e o começo só no
fim se daria a conhecer.

(D)

um roteiro pré-determinado, que devia desenvolverse com o aprimoramento da criatura na direção da
perfeição idealizada pelo criador.

(E)

uma verdadeira incógnita, já que a criatura, por mais
que se esforçasse, estaria sempre muito longe de
atingir a perfeição divina.

Essa é a fantasia, ao mesmo tempo grandiosa e hedionda,
da clonagem.

(A)

magnânima e assustadora.

(B)

imensa e inatingível.

(C)

extraordinária e repulsiva.

(D)

soberba e temerária.

(E)

sublime e sedutora.

_________________________________________________________

15.

Essa emancipação nos confronta com o vazio.
O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o
grifado acima está empregado em:
(A)

Essa é a fantasia, ao mesmo tempo grandiosa e
hedionda, da clonagem.

(B)

Grandiosa pelo poder que confere à ciência e aos
seus sacerdotes...

(C)

Se o projeto original do ser humano correspondia à
imagem e semelhança de Deus...

(D)

A era da religiosidade terminou no Ocidente...

(E)

O homem ocupa hoje o centro de sua própria
existência.
TRF2R-Portugues2
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16.

... uma espécie de religiosidade de resultados, que invoca as forças celestes para garantir as ambições terrenas dos fiéis.
No contexto da frase acima, é correto dizer que o segmento grifado possui sentido de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

17.

consequência.
finalidade.
concessão.
proporção.
condição.

Não deixa de ser paradoxal o fato de o crescimento da descrença, que parecia levar ...... uma ampliação da liberdade, ter dado
lugar ...... escalada do fundamentalismo religioso, ...... que se associam manifestações profundamente reacionárias.
Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

18.

19.

20.

a−à−a
à−a−a
a−a−à
à−à−a
a−à−à

O período em que a pontuação está inteiramente adequada é:
(A)

Tema dos mais polêmicos a clonagem divide opiniões, não apenas entre agnósticos e religiosos como seria de se esperar
mas, igualmente, entre os adeptos incondicionais da ciência, e aqueles que mesmo não crendo, em Deus, acreditam haver
limites que o homem não deve ultrapassar.

(B)

Tema, dos mais polêmicos, a clonagem divide opiniões não apenas entre agnósticos e religiosos, como seria de se
esperar mas, igualmente, entre os adeptos incondicionais da ciência e aqueles, que mesmo não crendo em Deus,
acreditam haver limites que o homem não deve ultrapassar.

(C)

Tema dos mais polêmicos a clonagem, divide opiniões não apenas entre agnósticos e religiosos, como seria de se
esperar, mas igualmente entre os adeptos, incondicionais da ciência, e aqueles que mesmo não crendo em Deus
acreditam haver limites, que o homem não deve ultrapassar.

(D)

Tema dos mais polêmicos, a clonagem divide opiniões não apenas entre agnósticos e religiosos, como seria de se
esperar, mas igualmente entre os adeptos incondicionais da ciência e aqueles que, mesmo não crendo em Deus,
acreditam haver limites que o homem não deve ultrapassar.

(E)

Tema dos mais polêmicos, a clonagem divide opiniões, não apenas entre agnósticos e religiosos, como seria de se
esperar, mas igualmente, entre os adeptos incondicionais da ciência e aqueles que mesmo não crendo em Deus,
acreditam haver limites, que o homem não deve ultrapassar.

A frase redigida com clareza e correção gramatical e ortográfica é:
(A)

Não é a toa que se diz que futebol e religião não se discute, pois sempre que surge este debate exalta-se os ânimos e
todos hão de tomar uma atitude defensiva.

(B)

Estamos de fato vivendo em uma outra era, onde haveria mais liberdade, ainda que nos sentimos muito mais sós do que
antes sentiamos.

(C)

Para os que aceitam e creem em Deus, todos os caminhos já estão traçados e aos homens só cabem percorrê-los de
modo a cumprir os desígneos divinos.

(D)

Muitos cientistas, ao fazerem a apologia da ciência e criticarem a religião com acidês inaudita, ficando no mesmo patamar
dos religiosos mais intransigentes.

(E)

Os agnósticos parecem ter uma postura equilibrada, tão distante do sectarismo dos muito devotos como do radicalismo
dos ateus mais extremados.

... deveria viver buscando a perfeição a que estaria destinado.
O segmento grifado na frase acima preenche corretamente a lacuna frase:
(A)

Os temas ...... tratava eram sempre ligados de algum modo à religião e a fenômenos que a ciência não conseguia
explicar.

(B)

Preferia gastar todo o tempo necessário na minuciosa execução do trabalho ...... não tivesse de refazê-lo depois.

(C)

Suas leituras e seus estudos, ...... nunca deixava de fazer alusão, eram o que havia de mais caro para ele.

(D)

Mais do que um simples sonho, tinha sido um horrível pesadelo, ...... não conseguia mais deixar de pensar.

(E)

Os projetos mais mirabolantes e de mais difícil realização eram aqueles ...... mais ficava entusiasmado.

TRF2R-Portugues2

5

Caderno de Prova ’ES02’, Tipo 001
24.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Direito Administrativo
21.

(A)

notificação do requerido, para oferecer manifestação
por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze
dias.

(B)

intimação do requerido, para oferecer manifestação,
por escrito, podendo ouvir testemunhas, dentro do
prazo de trinta dias.

(C)

citação do requerido, para oferecer contestação, podendo juntar documentos e arrolar testemunhas,
dentro do prazo de oito dias.

(D)

cientificação do requerido, para oferecer defesa, escrita ou verbal, podendo juntar documentos e justificação dentro do prazo de dez dias.

(E)

notificação do requerido, para oferecer defesa prévia, por escrito, vedada a juntada de documentos e
justificações, dentro do prazo de vinte dias.

As principais características que compõem o regime
jurídico dos bens públicos são:
(A)

a necessidade de lei autorizando a penhora e a
prescrição aquisitiva desses bens, desde que sejam
bens dominicais.

(B)

o seu uso privativo mediante autorização, permissão
ou concessão, independente da sua destinação.

(C)

a obrigatoriedade de prévia licitação para uso privado mediante concessão e permissão, mas apenas
para os bens de uso especial.

(D)

(E)

a inalienabilidade, a impenhorabilidade, a imprescritibilidade e a não-onerosidade.

_________________________________________________________

25.

a possibilidade desses bens serem alienados mediante prévia licitação na modalidade concorrência,
quando se tratar de bens de uso comum do povo.

_________________________________________________________

22.

No que diz respeito ao processo judicial por atos de
improbidade administrativa, é certo que, estando a inicial
em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a

A acumulação remunerada de cargos públicos é vedada,
EXCETO quando se tratar, dentre outras hipóteses, a de
(A)

dois cargos de profissionais de saúde com empregos privados no setor de saúde, independente do
limite remuneratório e da compatibilidade de horários
estabelecidos na Constituição Federal.

(B)

dois cargos de provimento em comissão, independentemente da compatibilidade de horários, mas
desde que observado o limite remuneratório estabelecido na Constituição Federal.

(C)

dois cargos de professor e houver compatibilidade
de horários, observado o limite remuneratório estabelecido na Constituição Federal.

(D)

(E)

Na fase de habilitação de um processo licitatório, exigirse-á dos interessados exclusivamente a documentação
relativa
(A)

à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal.

(B)

à habilitação jurídica, qualificações técnica e econômico-financeira, regularidade fiscal e às limitações
constitucionais de trabalho aos menores de 18 anos
de idade.

(C)

a qualificações técnica e econômico-financeira, regularidade fiscal e às limitações constitucionais de trabalho aos menores de 18 anos de idade.

(D)

à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira e às limitações constitucionais de trabalho aos menores de 18 anos de
idade.

(E)

a qualificações técnicas, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e à capacidade eleitoral
ativa.

_________________________________________________________

dois cargos providos em decorrência de reversão,
não sendo extensível aos empregos nas empresas
públicas e sociedades de economia mista.
cargos de natureza técnica ou científica originários
de transformação, exceção essa não aplicável às
autarquias e fundações públicas.

Direito Constitucional
26.

Considere as seguintes assertivas a respeito do Congresso Nacional:

I. O Senado Federal compõe-se de representantes
dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo
o princípio majoritário. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de
oito anos.

_________________________________________________________

23.

Em matéria de recurso administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, é INCORRETO afirmar que
(A)

(B)

(C)
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a interposição de recurso, salvo exigência legal,
independe de caução.
o recurso, salvo disposição legal diversa, tramitará
no máximo por três instâncias administrativas.
o recurso, salvo disposição legal expressa em
contrário, não tem efeito suspensivo.

(D)

o prazo para a apresentação de alegações no
recurso será de oito dias.

(E)

o recurso pode ser conhecido pelo órgão administrativo competente, mesmo após exaurida a esfera
administrativa.

II. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do
Presidente da República, dispor sobre a transferência temporária da sede do Governo Federal.

III. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do
Presidente da República, dispor sobre a fixação e
modificação do efetivo das Forças Armadas.

IV. Compete privativamente ao Senado Federal autorizar, por um terço de seus membros, a instauração
de processo contra os Ministros de Estado.
De acordo com a Constituição Federal brasileira, está
correto o que consta APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e IV.
II, III e IV.
I, II e III.
II e III.
I e IV.
TRF2R-Anal.Jud.-Execução de Mandados
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27.

Minotauro é presidente do Brasil e Golias é o VicePresidente. Minotauro faleceu na semana passada de ataque cardíaco e Golias faleceu ontem em um trágico
acidente de trânsito. Assim, diante da vacância de ambos
os cargos, na ordem sucessiva prevista na Constituição
Federal brasileira, será chamado primeiramente ao exercício da Presidência o
(A)

Presidente do Senado Federal.

(B)

Presidente da Câmara dos Deputados.

(C)

Presidente do Supremo Tribunal Federal.

(D)

Ministro das Forças Armadas.

(E)

Procurador-Geral da República.

Direito Civil
31.

I. As correções a texto de lei já em vigor consideramse lei nova.

II. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou
especiais a par das já existentes, revoga a lei
anterior.

III. A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a
capacidade para suceder.

IV. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado

_________________________________________________________

28.

segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

Raimundo, Presidente da República, está sendo acusado
pela prática de homicídio doloso em face de sua exesposa Bárbara. Admitida a acusação contra o Raimundo,
por
(A)

dois terços da Câmara dos Deputados, será ele
submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal
Federal.

(B)

dois terços da Câmara dos Deputados, será ele
submetido a julgamento perante o Congresso Nacional.

(C)

um terço da Câmara dos Deputados, será ele
submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal
Federal.

(D)

dois terços do Senado Federal, será ele submetido a
julgamento perante o Congresso Nacional.

(E)

um terço do Senado Federal, será ele submetido a
julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

Está correto o que consta APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
32.

membro do Ministério Público da União.

(B)

Presidente do Superior Tribunal de Justiça.

(C)

Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal.

(D)

Procurador-Geral da República.

(E)

membro do Ministério Público Estadual.

Adalta é empregada sindicalizada e foi eleita suplente de
cargo de representação sindical. Neste caso, segundo a
Constituição Federal brasileira,
(A)

(B)

é vedada a dispensa de Adalta a partir da proclamação do resultado das eleições até três meses
após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
não há vedação para a dispensa de Adalta uma vez
que ela foi eleita suplente, e os suplentes não gozam
de estabilidade constitucional.

intransmissível.
transmissível de forma onerosa ou gratuita.
transmissível apenas de forma onerosa.
transmissível apenas de forma gratuita.
pública, incondicional e transmissível.

_________________________________________________________

33.

Considere:

I. Praça da Sé − São Paulo − Capital.
II. Gonzaga − Praia da Cidade de Santos − SP.
III. Rio Tietê.
IV. Edifício onde se localiza a Prefeitura Municipal da
cidade W.

V. Terreno Público destinado à instalação da autarquia
municipal X.
De acordo com o Código Civil brasileiro, considera-se bem
público de uso especial os indicados APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

30.

Segundo o Código Civil brasileiro, no tocante às Associações, a qualidade de associado, em regra, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mandato de 2 anos, admitida 1 recondução e
será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal. Nas suas ausências e impedimentos, o referido
Conselho será presidido pelo
(A)

I e III.
I, III e IV.
III e IV.
II e IV.
I, II e IV.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

29.

Considere as seguintes assertivas a respeito da Lei de
Introdução às normas do Direito brasileiro:

I e IV.
I, II e III.
I, IV e V.
III, IV e V.
IV e V.

_________________________________________________________

34.

A prescrição
(A)

da pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários, ocorre
em três anos.

(B)

ocorrerá em cinco anos, quando a lei não lhe haja
fixado prazo menor.

(C)

é vedada a dispensa de Adalta a partir do registro da
candidatura até três meses após o final do mandato,
salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

(C)

interrompida recomeça a correr da data do ato que a
interrompeu, ou do último ato do processo para a
interromper.

(D)

não há vedação para a dispensa de Adalta uma vez
que a Constituição Federal só prevê a estabilidade
para ocupante de cargo de direção.

(D)

da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular ocorre
em um ano.

(E)

é vedada a dispensa de Adalta a partir do registro da
candidatura até um ano após o final do mandato,
salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

(E)

iniciada contra uma pessoa não continua a correr
contra o seu sucessor, seja ascendente, descendente, cônjuge ou colateral.

TRF2R-Anal.Jud.-Execução de Mandados
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35.

Gilson, solteiro, possui três filhos, sendo duas filhas
solteiras e capazes, Vera e Verônica, e um filho casado,
Moacir, que é pai de Fábio, com 12 nos de idade. No ano
passado, Gilson vendeu um imóvel de sua propriedade
para Vera, sem o conhecimento ou a anuência de
Verônica e Moacir. Neste caso,
(A)

o negócio jurídico é perfeito não havendo nulidade
tendo em vista que todos os filhos são capazes.

(B)

Verônica e Moacir possuem dois anos, a partir do
momento que tomaram conhecimento da conclusão
do contrato de compra e venda, para anular o negócio jurídico.

(C)

39.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Verônica e Moacir possuem cinco anos, a partir do
momento que tomaram conhecimento da conclusão
do contrato de compra e venda, para anular o negócio jurídico.

(E)

somente Fábio pode anular o negócio jurídico, contando-se o prazo decadencial legal quando ele
completar 18 anos.

40.

A tutela antecipada
(A)

poderá ser concedida quando um ou mais dos
pedidos cumulados mostrar-se incontroverso.

(B)

não poderá ser revogada pelo juiz no curso do
processo, mas apenas pelo Tribunal.

(C)

poderá ser concedida quando houver perigo de
irreversibilidade do provimento antecipado.

(D)

não poderá ser concedida quando houver fundado
receio de dano de difícil reparação.

(E)

não poderá ser modificada no curso do processo,
mas apenas na sentença final.

_________________________________________________________

Direito Processual Civil
36.

O ato de juntada de petições aos autos
(A)

depende de decisão interlocutória do juiz, resolvendo pedido da parte no curso do processo.

(B)

depende de prévio despacho do juiz, ordenando que
o servidor assim o proceda.

(C)

pode ser feito pelos advogados de quaisquer das
partes, independentemente de ordem judicial.

(D)

independe de despacho, devendo ser praticado de ofício por servidor e revisto pelo juiz quando necessário.

(E)

só pode ser feito em decorrência de sentença pelo
juiz, ao apreciar requerimento formulado pela parte.

_________________________________________________________

Direito Penal
41.

Numa ação civil pública, o advogado do réu reteve os
autos, excedendo o prazo legal, tendo reclamado a parte
contrária. Nesse caso, perderá o direito de vista fora de
cartório e incorrerá em multa, se intimado
(A)

pessoalmente, não devolver os autos no prazo de
vinte e quatro horas.

(B)

pela imprensa oficial, não devolver os autos no
prazo de quarenta e oito horas.

(C)

pessoalmente, não devolver os autos no prazo de
quarenta e oito horas.

(D)

pela imprensa oficial, não devolver os autos no
prazo de três dias.

(E)

42.

pessoalmente ou pela imprensa, não devolver os
autos imediatamente, no mesmo ato da intimação.

No que concerne à forma e aos prazos recursais, é correto
afirmar que
(A)

os embargos de declaração não interrompem o prazo para interposição de outros recursos, por qualquer das partes.

(B)

o agravo de instrumento será interposto por escrito,
no prazo de quinze dias.

(C)

o agravo retido poderá ser interposto verbal e imediatamente contra decisões interlocutórias proferidas
na audiência de instrução e julgamento.

(D)

a apelação contra sentença definitiva poderá ser
interposta verbalmente no prazo de até cinco dias,
contados da publicação.

(E)
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os embargos de declaração poderão ser interpostos
contra qualquer sentença, no prazo de dez dias,
contados da publicação.

será reduzida de um terço a um sexto.
será atenuada, a critério do juiz.
será reduzida em metade.
não sofrerá qualquer redução.
será reduzida a dois anos.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

38.

Lucius foi condenado, pelo mesmo crime, no Brasil, à
pena de três anos de reclusão e, no estrangeiro, à pena
de um ano de reclusão. Cumpriu integralmente a pena imposta no outro país. Nesse caso, a pena imposta no Brasil
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

37.

incapaz, suspeita e impedida.
impedida, suspeita e incapaz.
suspeita, incapaz e impedida.
incapaz, impedida e suspeita.
impedida, incapaz e suspeita.

_________________________________________________________

somente Moacir pode anular o negócio jurídico em
razão da existência de interesse de incapaz, ou seja,
de Fábio.

(D)

Geórgia é menor de 16 anos; Gilda é parte na causa; e
Mariana foi condenada por crime de falso testemunho em
sentença transitada em julgado. No que diz respeito à possibilidade de prestarem depoimento como testemunhas,
serão consideradas, respectivamente,

Pedro emprestou dinheiro a Paulo e este não lhe pagou a
dívida no prazo convencionado. Na festa de aniversário do
filho de Paulo, Pedro tomou o microfone e narrou aos
presentes que Paulo era caloteiro, por não ter efetuado o
pagamento da referida dívida. Nesse caso, Pedro
(A)

cometeu crime de exercício arbitrário das próprias
razões.

(B)

cometeu crime de denunciação caluniosa.

(C)

cometeu crime de calúnia.

(D)

não cometeu nenhum crime porque o fato era verdadeiro.

(E)

cometeu crime de difamação.

_________________________________________________________

43.

Ana falsificou nota fiscal para reduzir o valor da operação
a ela correspondente e reduzir o tributo devido. Maria
prestou declaração falsa às autoridades fazendárias, para
suprimir o tributo devido em operação comercial. Ana e
Maria responderão por crimes
(A)

de falsificação de documento particular e falsidade
ideológica, respectivamente.

(B)

de falsificação de documento público e falsidade
ideológica, respectivamente.

(C)

contra a ordem tributária.

(D)

contra a ordem econômica.

(E)

de falsificação de documento particular e contra a
ordem tributária, respectivamente.
TRF2R-Anal.Jud.-Execução de Mandados
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44.

No que concerne aos crimes contra o meio ambiente,
considere:

48.

A prisão preventiva
(A)

poderá ser decretada pelo juiz de ofício, mesmo que
não haja requerimento a respeito do Ministério Público ou do querelante, nem representação da autoridade policial.

(B)

autorização, permissão, concessão ou licença,
constitui crime ambiental.

não poderá ser decretada, nos casos em que a lei a
autoriza, se o acusado se apresentar espontaneamente à autoridade.

(C)

poderá ser decretada nos crimes culposos, quando o
juiz se convencer da periculosidade do acusado.

III. O crime de danificar floresta considerada de pre-

(D)

decretada pelo juiz só pode ser revogada na sentença ou pela superior instância.

(E)

não poderá ser decretada para garantia da ordem
econômica, mas somente da ordem pública.

I. Quem comercializa espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos, provenientes de pesca proibida, responde por crime contra a fauna.

II. A pesquisa de recursos minerais sem a competente

servação permanente não admite a forma culposa.
Está correto o que consta SOMENTE em

_________________________________________________________

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e III.
I e II.
II e III.
I.
III.

49.

É INCORRETO afirmar que a extinção da punibilidade
(A)

será declarada se ocorrer a decadência do direito
queixa.

(B)

poderá ser reconhecida em processo de habeas
corpus.

(C)

será declarada, no caso de morte do acusado, à
vista da certidão de óbito.

(D)

será declarada, na fase do inquérito, pela autoridade
policial.

(E)

deverá ser declarada de ofício pelo juiz, em qualquer
fase do processo.

_________________________________________________________

45.

É considerado hediondo, dentre outros, o crime de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

falsificação de documento público.
roubo.
latrocínio.
corrupção ativa.
concussão.

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 50. No que concerne à intimação, considere:

I. Far-se-á pessoalmente a intimação do Ministério

Direito Processual Penal
46.

Público.

II. A intimação do defensor nomeado será feita pelo

A respeito da denúncia e da queixa, é correto afirmar:

Diário Oficial.
(A)

(B)

A renúncia ao exercício do direito de queixa a um
dos autores do crime não impedirá a propositura da
ação penal privada contra os demais.

intimação por despacho, na petição em que for
requerida.
Está correto o que consta SOMENTE em

Na ação penal privada, oferecida a queixa, o
querelado pode apresentar reconvenção.

(C)

A queixa em ação penal privativa do ofendido não
poderá ser aditada pelo Ministério Público.

(D)

A exposição do fato criminoso com todas as suas
circunstâncias é um dos elementos tanto da denúncia, como da queixa.

(E)

III. Observados os requisitos legais, será admissível a

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

A queixa é ato personalíssimo do ofendido, não podendo ser dada por procurador com poderes gerais,
nem especiais.

Direito Tributário
51.

Tendo em vista as espécies tributárias e as limitações ao
poder de tributar, analise:

I. Para a determinação da espécie tributária, são relevantes ou imprescindíveis a denominação do tributo, sua característica formal ou a destinação legal
do produto da arrecadação.

_________________________________________________________

47.

A representação
(A)

deve ser oferecida no prazo máximo de três meses
contados da data em que o ofendido vier a saber
quem é o autor do crime, sob pena de decadência.

(B)

é formalmente rigorosa, exigindo termo específico
em que a vítima declare expressamente que deseja
representar contra o autor da infração.

(C)

admite retratação em qualquer fase do processo,
inclusive na execução de sentença.

(D)

não pode, em caso de morte do ofendido, ser
oferecida por nenhum dos seus sucessores.

(E)

não pode ser ampliada pelo Ministério Público para
alcançar fatos novos nela não mencionados.

TRF2R-Anal.Jud.-Execução de Mandados

I e II.
I e III.
II e III.
I.
III.

II. A bitributação exprime a exigência da mesma imposição fiscal por duas vezes e a expressão bis in
idem significa tributo repetido sobre a mesma coisa,
isto é, exigência de um imposto duas vezes.

III. As contribuições para a Previdência Social e para o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, dentre
outras, é de natureza tributária, aplicando-se-lhes
as normas gerais de Direito Tributário na sua cobrança e instituição.
Nesses casos, está correto SOMENTE o que consta em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II.
I e II.
I e III.
II e III.
I.
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52.

53.

No que se refere à extinção do crédito tributário, é INCORRETO afirmar:
(A)

A remissão é o resgate sempre total da dívida tributária por parte do devedor ou de terceiro, enquanto que a remição é o
ato de perdoar essa dívida, porém parcialmente, ou a renúncia de um direito.

(B)

No caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o contribuinte calcula o montante do tributo devido e recolhe
antecipadamente aos cofres públicos, ocorrendo a extinção do crédito tributário sobre a importância paga.

(C)

No Direito Tributário, a compensação é sempre legal, isto é, só será admitida a compensação do crédito tributário com
dívidas da Fazenda Pública quando a lei expressamente a autorizar, sendo necessário consenso do sujeito passivo.

(D)

A hipótese em que a legislação prevê a possibilidade do sujeito passivo pagar a multa com desconto de 50% (cinquenta
por cento), desde que paga até determinada data e com a desistência da defesa, representa uma forma de transação.

(E)

A decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto
de ação anulatória ocorre quando a decisão é favorável ao contribuinte. Mas, se desfavorável a este, poderá resolver pelas
vias judiciais.

Em relação à norma jurídica tributária, analise:

I. O fato ocorrido está fora do alcance da regra jurídica, não nascendo assim a obrigação de pagar o tributo. O fato ocorrido
é atípico.

II. O fato gerador não ocorre, visto que, mesmo que haja uma lei, ordinária ou complementar, a Constituição Federal
prevalece. Logo a lei infra-constitucional não pode obrigar o pagamento do tributo.

III. O fato gerador descrito na lei no mundo fático ou fenomênico ocorre concretamente.
Tais situações dizem respeito, respectivamente, à

54.

55.
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(A)

não incidência, isenção e incidência.

(B)

imunidade, não incidência e incidência.

(C)

imunidade, isenção e fato imponível.

(D)

isenção, não incidência e incidência.

(E)

não incidência, imunidade e fato imponível.

Em relação às taxas, é correto afirmar:
(A)

Para ser cobrada pelo Distrito Federal, dentre outras esferas da organização político-administrativa, no âmbito de suas
respectivas atribuições, seu fato gerador é também o exercício do poder de polícia.

(B)

A competência residual permite a cobrança da taxa com base de cálculo idêntica à dos impostos, ou cuja base de cálculo
esteja em função do capital das empresas.

(C)

Esse tributo pode ter como fato gerador a prestação de um serviço público, indivisível e efetivo, mas não aquele colocado à
disposição do contribuinte, ainda que de uso compulsório.

(D)

O referido tributo independe de uma atuação estatal, como o exercício do poder de polícia da Administração Pública
federal, estadual ou municipal.

(E)

É classificada entre os tributos não-vinculados e indiretos, confundindo-se, de regra, com os preços públicos.

Dentre outros, são impostos do Distrito Federal e da União, respectivamente, aqueles
(A)

sobre propriedade de veículos automotores e sobre transmissão causa mortis, de bens ou direitos.

(B)

sobre operações de crédito e câmbio e sobre prestação de serviços de comunicações.

(C)

sobre doação de quaisquer bens ou direitos e sobre operações relativas a títulos ou valores imobiliários.

(D)

referentes ao exercício da competência residual e sobre operações relativas a prestação de serviço de transporte
interestadual.

(E)

sobre produtos industrializados e sobre doação de bens móveis, imóveis ou de direitos.
TRF2R-Anal.Jud.-Execução de Mandados
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Direito Previdenciário
56.

57.

58.

59.

60.

Adamastor é segurado facultativo da Previdência Social e está enfrentando graves problemas financeiros que o impossibilitaram
de recolher as devidas contribuições dos últimos quatro meses. Neste caso, em regra, Adamastor
(A)

mantém a qualidade de segurado, até dez meses após a cessação das contribuições.

(B)

não manterá a qualidade de segurado, uma vez que a Lei n 8.213/1991 resguarda esta qualidade até três meses após a
cessação das contribuições.

(C)

não manterá a qualidade de segurado, uma vez que a Lei n 8.213/1991 resguarda esta qualidade até dois meses após a
cessação das contribuições.

(D)

mantém a qualidade de segurado até seis meses após a cessação das contribuições.

(E)

não manterá a qualidade de segurado, uma vez que a Lei n 8.213/1991 resguarda esta qualidade até trinta dias após a
cessação das contribuições.

o

o

o

o

De acordo com a Lei n 8.213/1991, a concessão da pensão por morte e do auxílio reclusão
(A)

dependem do período de carência de 6 meses.

(B)

dependem do período de carência de 12 meses.

(C)

dependem do período de carência de 12 e 3 meses, respectivamente.

(D)

dependem do período de carência de 3 e 12 meses, respectivamente.

(E)

independem de carência.

A empresa CASA efetuou o pagamento do salário-maternidade à empregada Débora na forma determinada pela Lei
o
n 8.213/1991. Assim, após o referido pagamento, procedeu à devida compensação dos valores pagos. De acordo com a Lei
o
n 8.213/1991, os comprovantes dos pagamentos e os atestados correspondentes deverão ser
(A)

conservados apenas durante cinco anos para exame pela fiscalização da Previdência Social.

(B)

conservados durante dez anos para exame pela fiscalização da Previdência Social.

(C)

entregues diretamente ao INSS para verificação da regular compensação, não havendo obrigatoriedade de conservação
para exame de fiscalização.

(D)

entregues diretamente à Receita Federal para verificação da regular compensação, não havendo obrigatoriedade de
conservação para exame de fiscalização.

(E)

entregues para Débora, beneficiária da prestação da Previdência Social e titular da referida documentação, não havendo
obrigatoriedade de conservação para exame de fiscalização.

Eucléia, recém-casada, contratou Mirtes para laborar em sua residência na qualidade de empregada doméstica. Eucléia
procedeu ao devido registro na CTPS de Mirtes, mas, ao final do primeiro mês de labor, ficou com dúvidas sobre a alíquota de
recolhimento da contribuição previdenciária devida em razão do contrato de trabalho da referida empregada doméstica e ligou
para sua irmã, Julia, que é advogada. Julia lhe respondeu que a contribuição do empregador doméstico é de
(A)

20% do salário mínimo.

(B)

20% do salário-de-contribuição do empregado doméstico a seu serviço.

(C)

8% do salário-de-contribuição do empregado doméstico a seu serviço.

(D)

12% do salário-de-contribuição do empregado doméstico a seu serviço.

(E)

11% do salário-de-contribuição do empregado doméstico a seu serviço.

Joaquim, segurado da previdência social, faleceu deixando apenas sua esposa Gabriela. Manoel, também segurado da
previdência social, faleceu deixando apenas sua esposa Fábia. Considerando que Gabriela requereu o benefício previdenciário
da pensão por morte no décimo sexto dia após óbito de Joaquim e Fábia o requereu no trigésimo sexto dia do óbito de Manoel,
a pensão por morte será devida a contar
(A)

da data do óbito.

(B)

da data do óbito e da data do requerimento, respectivamente.

(C)

da data do requerimento.

(D)

do dia seguinte à data do óbito.

(E)

do dia seguinte à data do óbito e da data do deferimento da concessão, respectivamente.
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Caderno de Prova ’ES02’, Tipo 001

REDAÇÃO
Atenção: Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas,
sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à Redação.

Não há talvez clichê que seja tão repetido como “o mundo está cada vez menor”. Das conexões instantâneas entre
lugares opostos do planeta à navegação virtual, passando pelas viagens ultra-rápidas, mas bastante reais, das aeronaves de
longo alcance, até chegarmos às jornadas em direção ao mundo realmente infinitesimal da nanotecnologia, não há como negar
a verdade do lugar-comum. O trânsito de pessoas pelo mundo, virtual e real, nunca foi tão grande como agora. Diante da
reação que surge em diversos lugares contra uma situação que é muitas vezes sentida como ameaçadora, a questão que se
coloca é se estamos chegando ao limite dessa liberdade de movimentação ou se esse é um caminho sem volta, que nos levará
antes à ampliação desse livre-trânsito pelo mundo. Desse decorre inevitavelmente um segundo questionamento: quais seriam
as perdas e ganhos de uma e outra situação?

Considerando o que se afirma acima, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o seguinte tema:

As viagens (reais e virtuais) ao redor do mundo
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