Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM
CONCURSO PÚBLICO 004/2012

CADERNO DE QUESTÕES

101 – Advogado Jr.
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES.
1 Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES, que contém 50 questões objetivas, você recebeu o CARTÃORESPOSTA destinado à marcação das respostas da prova.
2 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Em
caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal.
3 Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando, de preferência,
caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
4 Não dobre, não amasse e nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele somente poderá ser substituído caso esteja
danificado na barra de reconhecimento para leitura óptica.
5 No CARTÃO-RESPOSTA marque para cada questão a letra correspondente à opção escolhida para a resposta,
preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo, à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preencha os
campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco.
6 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E.
Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão. A
marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
7 O tempo disponível para esta prova é de três horas.
8 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
9 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
10 Você somente poderá deixar o local de prova após 1 hora do início da aplicação da prova.
11 Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e (ou) relógios de calcular, bem
como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.
12 O penúltimo e o antepenúltimo candidato que terminar a prova deverão ficar na sala até o último candidato entregar a
prova. O candidato que estiver fazendo a prova por último não é testemunha, e sim a pessoa que está sendo
observada.

NOME DO CANDIDATO: _________________________________________
Nº de Inscrição: ________ | RG nº: ___________________ | Sala: ___ | Carteira:____

GRUPO MAKIYAMA

LÍNGUA PORTUGUESA
Para as questões 01 e 02, leia a notícia abaixo.
Jovem da periferia de SP passa em Harvard e outras
5 universidades dos EUA.
Uma medalhista olímpica brasileira, vinda da rede pública de
ensino, está prestes a trocar o Brasil pelos Estados Unidos.
Tábata Amaral de Pontes, de 18 anos, tem mais de 30
medalhas no currículo, entre competições nacionais e
internacionais de física, matemática, química e astronomia,
como mostrou o Jornal da Tarde em fevereiro. À época, a
notícia era a aprovação dela na Universidade de São Paulo.
Agora, o leque de opções aumentou. Filha de um cobrador de
ônibus e de uma vendedora de flores, moradores da periferia
de São Paulo, no extremo da zona sul, Tábata foi aprovada
em seis universidades norte-americanas: Harvard, Caltech,
Columbia, Princeton, Yale e Pennsylvania. Ela concluiu o
ensino médio no Etapa, como bolsista. A felicidade de Tábata
só não é maior porque a confirmação da aprovação em
Harvard, na quinta-feira, foi recebida três dias antes do
falecimento de seu pai. Por conta disso, a jovem não pôde
conversar com a reportagem.
Em fevereiro, antes de conhecer os resultados das
universidades americanas, Tábata disse ao JT que a
experiência poderia ajudá-la a contribuir com “a educação no
País”. Ela é fundadora do programa Vontade Olímpica de
Aprender, (VOA) que dá aulas de matemática para alunos de
colégios públicos. À época, chegou a comentar: “parece
impossível passar, mas esse é o meu sonho”.
Q ue st ão 0 1
Considere as afirmações abaixo.
I

A brasileira concluiu seus estudos em escola pública,
pois é de família pobre.
II A jovem tem preocupação em ajudar a melhorar a
educação do Brasil.
III A jovem, além de estudante, é atleta.
De acordo com o texto, está correto apenas o que se afirma
em:
A I
B II
C III
D II e III
E I e II
Q ue st ão 0 2
Considere o trecho abaixo.
Em fevereiro, antes de conhecer os resultados das
universidades americanas, Tábata disse ao JT que a
experiência poderia ajudá-la a contribuir com “a educação no
País”.
O pronome destacado refere-se
A à Tábata.
B às universidades.
C à experiência.
D à educação.
E ao jornal.
Q ue st ão 0 3
Assinale a alternativa em que o termo destacado não é
classificado como adjetivo.
A “Optei pela vida real”.
B “Um safado criou um fake de uma mulher sensual.”
C “Meu amigo destruiu o perfil e superou a crise
matrimonial.”
D “É um risco para o equilíbrio psicológico.”
E “Quando a gente está mal, inventa bobagem.”
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Q ue st ão 0 4
Assinale a alternativa em que a conjunção destacada está
corretamente substituída por outra, equivalente no sentido.
Embora os adolescentes sejam mais frágeis, isso vale para
todas as idades.
A Ainda que os adolescentes sejam mais frágeis, isso vale
para todas as idades.
B Porque os adolescentes são mais frágeis, isso vale para
todas as idades.
C Como os adolescentes são mais frágeis, isso vale para
todas as idades.
D Logo que os adolescentes sejam mais frágeis, isso vale
para todas as idades.
E À medida que os adolescentes sejam mais frágeis, isso
vale para todas as idades.
Q ue st ão 0 5
Assinale
a
alternativa
que
completa,
correta
e
respectivamente, as lacunas abaixo:
As inscrições estarão abertas ___ partir de segunda e os
documentos deverão ser enviados ___ secretaria.
A a –a
B à–a
C há – a
D à–à
E a–à
Q ue st ão 0 6
Assinale a alternativa correta quanto à concordância.
A Tratam-se de questões sociais.
B Vendeu-se todos os ingressos.
C Comentou-se as suas atitudes.
D Necessita-se de colaboradores.
E Avaliou-se os riscos.
Q ue st ão 0 7
Assinale a alternativa em que a pontuação está correta.
A Meu primo que mora, na Europa, chegou.
B Ele me disse que, virá logo.
C Marcos, diretor do banco, telefonou.
D Carlos traga o relatório, por favor.
E O rapaz pediu, timidamente um copo de água.
Q ue st ão 0 8
Considere o período e as afirmações abaixo.
O aluno atrevido, não obedeceu o professor e ligou o
celular.
I

Há um problema de regência verbal, pois o correto seria
“ao professor”.
II A pontuação está correta.
III Deveria haver uma vírgula antes de “ligou”.
Está correto o que se afirma somente em
A I
B II
C III
D I e II
E I e III
Q ue st ão 0 9
Assinale
a
alternativa
que
respectivamente, as lacunas.

completa,

correta

e

____________ as cópias do contrato. Consideramos _______
as cláusulas.
A Segue – claro
B Seguem – claro
C Seguem – clara
D Seguem – claras
E Segue – claras
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Q ue st ão 1 0
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
Não há _______________ para sua contratação.
A
B
C
D
E

impecilho
empecilho
impecílio
empecílio
empecilio
MATEMÁTICA

Q ue st ão 1 1
Sabe-se que o número a  14 x é divisível por 3, sendo x o
algarismo das unidades do número a .
Assim, podemos afirmar que a soma dos possíveis valores de
x é:
A 10
B 11
C 12
D 13
E 14
Q ue st ão 1 2
Pedro precisa dividir um número x por 0,005; porém a tecla
da sua calculadora que efetua divisão não está funcionando.
Mas Pedro sabe que dividir um número por 0,005 é o mesmo
que multiplicá-lo por:
A 5000
B 500
C 100
D 400
E 200
Q ue st ão 1 3
Escrevendo os números a  25000 , b  34000 e c  52000 em
ordem crescente, obtém-se:
A cab
B bca
C acb
D abc
E cba
Q ue st ão 1 4
Paula e Vítor foram os ganhadores de um bolão entre os
alunos da sua classe. Sabe-se que ambos receberam valores
distintos em Reais. Sabemos ainda que caso Paula empreste
R$ 20,00 para Vítor, ambos ficarão com quantias iguais; caso
Vítor empreste R$ 20,00 para Paula, esta ficará com o triplo
do que restará para Vítor. Portanto, podemos afirmar que o
valor total dos prêmios recebidos por Paula e Vítor é de:
A R$ 100,00
B R$ 120,00
C R$ 140,00
D R$ 160,00
E R$ 180,00
Q ue st ão 1 5
O depósito da papelaria do Tio Ciro é em forma de
paralelepípedo reto retângulo com uma altura máxima de
2,5m. Tio Ciro comprou pacotes de papel com 500 folhas
cada um e pretende armazená-los em pilhas. Cada folha de
papel tem espessura de 0,1mm. Ignorando a espessura do
papel utilizado para embrulhar os pacotes, podemos afirmar
que a quantidade máxima de pacotes que Tio Ciro conseguirá
armazenar em cada pilha é de:
A 40
B 50
C 60
D 70
E 80
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Q ue st ão 1 6
O biscoito Choco-Light acaba de ser lançado no mercado. O
fabricante garante que cada 15g do biscoito correspondem a
apenas 10 kcal. Cada pacote de biscoito contém 12 unidades
e cada unidade pesa 90g. Assim, cada pacote de biscoito
contém o equivalente a:
A 500 kcal
B 620 kcal
C 720 kcal
D 800 kcal
E 900 kcal
Q ue st ão 1 7
O senhor Idd gasta duas horas para lavar e aspirar o carro da
família, enquanto o seu filho Otta leva três horas para fazer o
mesmo serviço. No último domingo, a dupla Idd e Otta
resolveu lavar e aspirar o carro juntos, e no mesmo ritmo de
trabalho. Portanto, o serviço foi executado em exatamente:
A 1h 02min
B 1h 10min
C 1h 12min
D 1h 20min
E 1h 30min
Q ue st ão 1 8
Das equações de retas abaixo, a única que é perpendicular a
2 x  3 y  4  0 é:
A

y  3x  2

B

y

C

y  2x  3

D

y

E

y  3x  4

2
x2
3

3
x 1
2

Q ue st ão 1 9
Os 78 sócios de um clube compareceram a uma assembléia
para eleger o presidente do clube.
Havia dois concorrentes ao cargo de presidente. Feita a
apuração, constatou-se que houve 14 votos em branco e o
vencedor obteve 18 votos a mais que o seu oponente. Assim,
o segundo colocado teve apenas:
A 21 votos
B 23 votos
C 25 votos
D 27 votos
E 29 votos
Q ue st ão 2 0
Pensando em comprar um brinquedo, Pedrinho resolveu
guardar em um “cofre” apenas moedas de 50 e 25 centavos.
Hoje, Pedrinho abriu o “cofre” e encontrou um total de 100
moedas.
Dado que a quantia existente no “cofre” é maior que R$ 33,00
e menor que R$ 35,00; pode-se afirmar que a quantidade x
de moedas de 50 centavos é:
A 25  x  28
B 28  x  30
C 45  x  50
D 32  x  40
E 40  x  45
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INGLÊS
TEXTO PARA RESPONDER AS QUESTÕES DE INGLÊS.
Generation Y
By Sally Kane, About.com Guide

Born in the mid-1980's and later, Generation Y legal
professionals are in their 20s and are just entering the
workforce. With numbers estimated as high as 70 million,
Generation Y (also -1- as the Millennials) is the fastest
growing segment of today’s workforce. As law firms compete
for available talent, employers cannot ignore the needs,
desires and attitudes of this vast generation.
Below are a few common traits that define Generation Y.
Tech-Savvy: Generation Y grew up with technology and rely
on it to perform their jobs better. Armed with BlackBerrys,
laptops, cellphones and other gadgets, Generation Y is
plugged-in 24 hours a day, 7 days a week. This generation
prefers to communicate through e-mail and text messaging
rather than face-to-face contact and -2- webinars and online
technology to traditional lecture-based presentations.
Family-Centric: The fast-track has lost much of its appeal for
Generation Y who is willing to trade high pay for fewer billable
hours, flexible schedules and a better work/life balance.
While older generations may view this attitude as narcissistic
or lacking commitment, discipline and drive, Generation Y
legal professionals have a different vision of workplace
expectations and prioritize family over work.
Achievement-Oriented: Nurtured and pampered -3- parents
who did not want to make the mistakes of the previous
generation, Generation Y is confident, ambitious and
achievement-oriented. They have high expectations of their
employers, seek out new challenges and are not afraid to
question authority. Generation Y wants meaningful work and a
solid learning curve.
Team-Oriented: As children, Generation Y participated in
team sports, play groups and other group activities. They
value teamwork and seek the input and affirmation of others.
Part of a no-person-left-behind generation, Generation Y is
loyal, committed and wants to be included and involved.

Q ue st ão 2 4
Com base no texto, qual das afirmações abaixo é falsa?
A A geração Y praticou esportes coletivos e uma série de
atividades em grupo durante a infância, o que,
conseqüentemente, desenvolveu um senso forte de
trabalho em equipe e cooperação entre seus
componentes.
B Uma pessoa nascida na década de 90 pertence à
geração Y.
C A geração Y é confiante e está sempre procurando novos
desafios no trabalho, sem medo de questionar autoridade
de seus superiores.
D A geração Y não foi mimada por seus pais, pois estes
não gostariam de repetir os erros da geração anterior,
que os mimou muito e, conseqüentemente, dificultou seu
caminho profissional.
E A geração Y está conectada o tempo todo.
Q ue st ão 2 5
No trecho: “Generation Y craves attention in the forms of
feedback and guidance”, a melhor definição para o termo em
destaque é:
A To desire something strongly.
B To state or demand forcefully, especially despite
opposition.
C To tell someone that you will hurt or harm him or her.
D To do something as promised or intended.
E To walk around slowly in a relaxed way or without any
clear purpose or direction.
Q ue st ão 2 6
No primeiro parágrafo, o termo available pode ser traduzido
como:
A Disponível.
B Óbvio.
C Necessário.
D Implacável.
E Avaliável.

Font: http://legalcareers.about.com/od/practicetips/a/GenerationY.htm

Q ue st ão 2 7
Consider the passage: “The fast-track has lost much of its
appeal for Generation Y”. Where is the verb or the verbal
locution and what is its verb tense?
A lost much – Simple past.
B appeal – Simple Present.
C has lost – Simple Present.
D lost – Present Perfect.
E has lost – Present Perfect.

Q ue st ão 2 1
The word that best complete the gap 1 is:
A knowing
B known
C knew
D know
E knowed

Q ue st ão 2 8
The word meaningful (5th paragraph) is:
A An adverb.
B A verb.
C A noun.
D An adjective.
E A pronoun.

Q ue st ão 2 2
The word that best complete the gap 2 is:
A will prefer
B preferred
C preference
D prefer
E prefers

Q ue st ão 2 9
The best example of a possessive pronoun is:
A Their in “Generation Y legal professionals are in their 20s
and are just entering the workforce.”
B While in “While older generations may view this attitude
as narcissistic or lacking commitment...”
C This in “As law firms compete for available talent,
employers cannot ignore the needs, desires and attitudes
of this vast generation.”
D They in “They appreciate being kept in the loop and seek
frequent praise and reassurance.”
E Commited in Part of a no-person-left-behind generation,
Generation Y is loyal, committed and wants to be included
and involved.

Attention-Craving: Generation Y craves attention in the
forms of feedback and guidance. They appreciate being kept
in the loop and seek frequent praise and reassurance.
Generation Y may benefit greatly from mentors who can help
guide and develop their young careers.

Q ue st ão 2 3
The word that best complete the gap 3 is:
A of
B by
C for
D from
E on
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Q ue st ão 3 0
Which of the following alternatives has the same verb tense
as the sentence: “Generation Y grew up with technology”?
A She will go to school by car.
B She goes to school by car.
C She has gone to school by car.
D She went to school by car.
E She had gone to school by car.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
DIREITO ADMINISTRATIVO
Q ue st ão 3 1
Sobre as administrações tributárias da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios é correto dizer que:
A São atividades essenciais ao funcionamento do Estado e
serão exercidas por servidores de carreiras específicas e
terão recursos prioritários para a realização de suas
atribuições.
B Atuarão de forma integrada, inclusive com o
compartilhamento de cadastros e de informações fiscais,
na forma determinada por resolução do Senado Federal e
de acordo com regras estabelecidas em lei
complementar.
C São atividades essenciais ao funcionamento do Estado,
exercidas por servidores de carreiras regulamentadas por
lei complementar e terão recursos prioritários para a
realização de suas atribuições.
D Atuarão de forma integrada, vedado, porém o
compartilhamento de cadastros e de informações fiscais,
salvo na forma determinada por resolução do Senado
Federal e de acordo com regras estabelecidas em lei
complementar.
E São atividades essenciais ao funcionamento do Estado e
serão exercidas por servidores de carreiras específicas e
terão recursos oriundos do Fundo Nacional de Repasses
Tributários - FNRT para a realização de suas atribuições.
Q ue st ão 3 2
De acordo com a Constituição Federal, é garantido ao
servidor público civil o direito à livre associação sindical.
Nesta perspectiva, foi assegurado também o direito de greve
nos serviços públicos. Assinale a alternativa correta sobre a
previsão constitucional acerca do referido direito de greve.
A O direito de greve será exercido nos termos e nos limites
definidos em lei complementar.
B O direito de greve será exercido nos termos e nos limites
definidos em lei específica.
C O direito de greve, garantido apenas ao servidor civil,
será exercido nos termos e nos limites definidos em lei
específica.
D O direito de greve, excluído para os serviços essenciais,
será exercido nos termos e nos limites definidos em lei
complementar.
E O direito de greve, excluído para os serviços essenciais e
garantido apenas ao servidor civil, será exercido nos
termos e nos limites definidos em lei específica.
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Q ue st ão 3 3
No que se refere à participação do usuário na administração
pública, de acordo com a Constituição Federal, assinale a
alternativa correta.
A Abrange apenas a administração pública direta, sendo
que as formas de participação do usuário serão
disciplinadas pelo Estatuto Geral dos Serviços Públicos, a
ser veiculado por lei complementar.
B Abrange a administração pública direta e indireta, sendo
que as formas de participação do usuário serão
disciplinadas pelo Estatuto Geral dos Serviços Públicos, a
ser veiculado por lei complementar.
C Abrange a administração pública direta e indireta, sendo
que as formas de participação do usuário serão
disciplinadas por lei complementar específica.
D Abrange a administração pública direta e indireta, sendo
que as formas de participação do usuário serão reguladas
por lei específica.
E Abrange apenas a administração pública direta e
autárquica, sendo que as formas de participação do
usuário serão reguladas por lei complementar específica.
DIREITO CONSTITUCIONAL
Q ue st ão 3 4
Assinale a alternativa que indica, incorretamente, o cargo que
somente pode ser ocupado por brasileiro nato.
A De Presidente da Câmara dos Deputados.
B De Ministro do Supremo Tribunal Federal.
C De Ministro de Estado da Defesa.
D De Ministro de Estado das Relações Exteriores.
E De membros da carreira diplomática.
Q ue st ão 3 5
Assinale a alternativa correta acerca da competência
legislativa concorrente entre a União, Estados e Distrito
Federal.
A Legislar
sobre
águas,
energia,
informática,
telecomunicações e radiodifusão.
B Legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual.
C Legislar sobre política de educação para a segurança do
trânsito.
D Legislar sobre organização do sistema integrado de
emprego.
E Legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário,
econômico e urbanístico.
Q ue st ão 3 6
O Congresso Nacional do Brasil é bicameral, sendo composto
por duas Casas Legislativas, o Senado Federal,
representando os Estados e o Distrito Federal e a Câmara
dos Deputados, representando a população. Assinale a
alternativa que aponta, corretamente, competência privativa
da Câmara dos Deputados.
A Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei
declarada inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal.
B Autorizar, por dois terços de seus membros, a
instauração de processo contra o Presidente e o VicePresidente da República e os Ministros de Estado.
C Aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a
exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República
antes do término de seu mandato.
D Eleger membros do Conselho da República e do
Conselho de Defesa Nacional.
E Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em
sessão secreta, a escolha dos chefes de missão
diplomática de caráter permanente.
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DIREITO CIVIL
Q ue st ão 3 7
Assinale a alternativa correta no que se refere ao prazo
prescricional, segundo estabelece o Código Civil.
A Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de
ressarcimento de enriquecimento sem causa.
B Prescreve em 3 (três) anos a pretensão do beneficiário
contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso
de seguro de responsabilidade civil obrigatório.
C Prescreve em 1 (um) ano a pretensão relativa a aluguéis
de prédios urbanos ou rústicos.
D Prescreve em 10 (dez) anos a pretensão dos
profissionais liberais em geral, procuradores judiciais,
curadores e professores pelos seus honorários, contado o
prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos
respectivos contratos ou mandato.
E Prescreve em 4 (quatro) anos a pretensão de restituição
dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o
prazo da data em que foi deliberada a distribuição.
Q ue st ão 3 8
Assinale a alternativa correta acerca do penhor de veículos,
de acordo com o Código Civil.
A O penhor de veículos só se pode convencionar pelo
prazo máximo de dois anos, prorrogável até o limite de
igual tempo, averbada a prorrogação à margem do
registro respectivo.
B Constitui-se o penhor de veículos mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Títulos e
Documentos do domicílio do credor, e anotado no
certificado de propriedade.
C Podem ser objeto de penhor os veículos empregados em
qualquer espécie de transporte ou condução, ressalvados
aqueles destinados ao uso como ambulâncias ou para
transporte funerário.
D Tem o credor, desde que pessoalmente, direito a verificar
o estado do veículo empenhado, inspecionando-o onde
se achar.
E Se de forma diversa não for prevista em contrato entre as
partes, não se fará o penhor de veículos sem que estejam
previamente segurados contra furto, avaria, perecimento
e danos causados a terceiros.
Q ue st ão 3 9
O Código Civil prevê que desde a abertura da sucessão,
pertence ao legatário a coisa certa, existente no acervo, salvo
se o legado estiver sob condição suspensiva. Sobre o legado,
assinale a alternativa correta.
A O legado de coisa certa existente na herança transfere
também ao legatário os frutos que produzir, desde a
morte do testador, mesmo se dependente de condição
suspensiva, ou de termo inicial.
B O direito de pedir o legado não se exercerá, enquanto se
litigue sobre a validade do testamento, e, nos legados
condicionais, ou a prazo, enquanto esteja pendente a
condição ou o prazo já vencido.
C Se o legado consiste em coisa determinada pelo gênero,
ao herdeiro tocará escolhê-la, guardando o meio-termo
entre as congêneres da melhor e pior qualidade.
D As despesas e os riscos da entrega do legado correm à
conta do legatário, sendo vedado ao testador dispor de
forma diversa.
E A coisa legada entregar-se-á, com seus acessórios, no
lugar e estado em que se achava ao falecer o testador,
ficando exonerado o legatário dos eventuais encargos
que a onerarem.
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Q ue st ão 4 0
No que se refere ao exercício da tutela, assinale a alternativa
correta.
A Compete ao tutor, representar o menor, até os quinze
anos, nos atos da vida civil, e assisti-lo, após essa idade,
nos atos em que for parte.
B Se os bens e interesses administrativos exigirem
conhecimentos técnicos, forem complexos, ou realizados
em lugares distantes do domicílio do tutor, poderá este,
mediante aprovação judicial, delegar, de forma exclusiva,
a outras pessoas físicas o exercício parcial da tutela.
C Incumbe ao tutor, sob a inspeção do juiz, administrar os
bens do tutelado, em proveito deste, cumprindo seus
deveres com zelo e boa-fé, sendo admissível que o juiz
nomeie de um protutor para fiscalizar os atos do tutor.
D Se o patrimônio do menor for de valor considerável, o juiz
deverá condicionar o exercício da tutela à prestação de
caução bastante.
E A responsabilidade do juiz será direta e pessoal quando
não tiver exigido garantia legal do tutor, nem o removido,
tanto que se tornou suspeito.
PROCESSO CIVIL
Q ue st ão 4 1
De acordo com o Código de Processo Civil, assinale a
alternativa correta no que se refere à intervenção do
Ministério Público nas ações judiciais.
A Não compete ao Ministério Público intervir nas ações que
envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural.
B Não compete ao Ministério Público intervir nas causas
concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, tutela,
curatela, interdição, casamento, declaração de ausência
e disposições de última vontade.
C Não compete ao Ministério Público intervir nas causas em
que há interesse público evidenciado pela qualidade da
parte.
D Compete ao Ministério Público intervir nas causas em que
há interesse público evidenciado pela natureza da lide.
E Compete ao Ministério Público intervir nas causas em que
há interesses de incapazes, salvo se forem tutelados ou
curatelados.
Q ue st ão 4 2
No que diz respeito ao conflito de competências, em
conformidade com o Código de Processo Civil, assinale a
alternativa correta.
A Há conflito de competência quando entre dois ou mais
juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação
de processos.
B O Ministério Público será ouvido em todos os conflitos de
competência; ficando excluída a sua qualidade de parte
naqueles que suscitar.
C Não pode suscitar conflito a parte que, no processo,
ofereceu exceção de incompetência, sendo obstado,
porém, a que a parte, que o não suscitou, ofereça
exceção declinatória do foro.
D Após a distribuição, o relator mandará ouvir os juízes em
conflito, ou apenas o suscitado, se um deles for
suscitante, sendo que dentro do prazo de 15 (quinze)
dias, caberá ao juiz ou juízes prestar as informações.
E A incompetência absoluta não pode ser declarada de
ofício, sendo possível, todavia, ser alegada, em qualquer
tempo e grau de jurisdição, independentemente de
exceção.
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Q ue st ão 4 3
Segundo previsão expressa do Código de Processo Civil,
quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou
científico, o juiz será assistido por perito. Concernente ao
perito assinale a alternativa correta.
A Incumbe às partes, dentro em 10 (dez) dias, contados da
intimação do despacho de nomeação do perito indicar o
assistente técnico e apresentar quesitos.
B O perito pode ser substituído quando sem motivo
legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que Ihe foi
assinado, sendo que neste caso o juiz comunicará a
ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo,
ainda, impor multa ao perito, fixada, tendo em vista o
valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso
no processo.
C Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o
laudo dentro do prazo, o juiz conceder-lhe-á tantas
prorrogações quantas forem necessárias, segundo o seu
prudente arbítrio.
D Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de
uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá
nomear mais de um perito, sendo que, no entanto, a parte
não pode indicar mais de um assistente técnico.
E O perito apresentará o laudo em cartório, no prazo fixado
pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência
de instrução e julgamento e os assistentes técnicos
oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15
(quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação
do laudo.
Q ue st ão 4 4
Sobre a “liquidação de sentença”, tal qual preceitua o Código
de Processo Civil, assinale a alternativa incorreta.
A Quando a elaboração da memória do cálculo depender
de dados existentes em poder do devedor ou de terceiro,
o juiz, a requerimento do credor, poderá requisitá-los,
fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento
da diligência.
B Far-se-á a liquidação por arbitramento quando
determinado pela sentença ou convencionado pelas
partes ou, ainda, quando o exigir a natureza do objeto da
liquidação.
C Far-se-á a liquidação por artigos, quando, para
determinar o valor da condenação, houver necessidade
de alegar e provar fato novo.
D A liquidação poderá ser requerida na pendência de
recurso, processando-se em autos apartados, no juízo de
origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com
cópias das peças processuais pertinentes.
E Se o credor não concordar com os cálculos feitos pelo
contador do juízo, far-se-á a execução pelo valor
originariamente pretendido, sendo este o valor utilizado
como base para se realizar a penhora.
DIREITO DO TRABALHO
Q ue st ão 4 5
Assinale a alternativa que indica corretamente direitos que
são constitucionalmente assegurados aos trabalhadores
domésticos.
A Licença-paternidade, nos termos fixados em lei.
B Seguro-desemprego,
em
caso
de
desemprego
involuntário.
C Remuneração do serviço extraordinário superior, no
mínimo, em cinquenta por cento à do normal.
D Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante
incentivos específicos, nos termos da lei.
E Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho.
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Q ue st ão 4 6
No tocante à organização e liberdade sindical, assinale a
alternativa correta.
A O aposentado filiado tem direito a votar nas organizações
sindicais, não podendo, porém, ser votado.
B Ressalvadas hipóteses previstas em lei complementar, o
Estado não poderá exigir autorização para a fundação de
sindicato.
C Ao sindicato cabe, inclusive em questões judiciais, a
defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais
da categoria, sendo vedada a atuação em questões
administrativas.
D É obrigatória a participação dos sindicatos nas
negociações individuais de trabalho.
E A assembléia geral fixará a contribuição que, em se
tratando de categoria profissional, será descontada em
folha, para custeio do sistema confederativo da
representação sindical respectiva, independentemente da
contribuição prevista em lei.
Q ue st ão 4 7
Assinale a alternativa incorreta acerca dos direitos dos
trabalhadores, em conformidade com a Constituição Federal.
A É assegurada a participação dos trabalhadores e
empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em
que seus interesses profissionais ou previdenciários
sejam objeto de discussão e deliberação.
B Nas empresas de mais de cem empregados, é
assegurada a eleição de um representante destes com a
finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento
direto com os empregadores.
C É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir
do registro da candidatura a cargo de direção ou
representação sindical e, se eleito, ainda que suplente,
até um ano após o final do mandato, salvo se cometer
falta grave nos termos da lei.
D Os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais aplicam-se
à organização de sindicatos rurais e de colônias de
pescadores, atendidas as condições que a lei
estabelecer.
E É assegurado o direito de greve, competindo aos
trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e
sobre os interesses que devam por meio dele defender.
DIREITO TRIBUTÁRIO
Q ue st ão 4 8
Assinale a alternativa que indica corretamente a espécie
tributária para a qual a Constituição Federal exige lei
complementar.
A Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
B Impostos extraordinários instituídos por guerra externa.
C Imposto sobre operações financeiras.
D Imposto sobre grandes fortunas.
E Imposto sobre a propriedade territorial rural.
Q ue st ão 4 9
Sobre a competência tributária assinale a alternativa correta.
A Competem à União, em Território Federal, os impostos
estaduais e, se o Território não for dividido em
Municípios, cumulativamente, os impostos municipais; ao
Distrito Federal cabem os impostos municipais.
B A União e os Estados poderão instituir empréstimos
compulsórios para a realização de investimentos públicos
de caráter urgente.
C Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
instituir a contribuição de iluminação pública.
D A contribuição de melhoria poderá ser instituída apenas
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.
E A União e os Estados poderão instituir impostos
residuais.
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Q ue st ão 5 0
No que se refere ao imposto sobre serviços de qualquer
natureza, assinale a alternativa correta.
A Será não-cumulativo, compensando-se o que for devido
em cada operação relativa à prestação de serviços com o
montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro
Município.
B É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e
os limites estabelecidos em lei, alterar suas alíquotas.
C Cabe à lei complementar fixar as suas alíquotas máximas
e mínimas, bem como excluir da sua incidência
exportações de serviços para o exterior.
D Incidirá nas prestações de serviço de comunicação nas
modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens
de recepção livre e gratuita.
E Cabe à lei complementar fixar, para efeito de sua
cobrança e definição do estabelecimento responsável, o
local das prestações de serviços.
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FOLHA DE RASCUNHO
O Candidato poderá levar esta folha.
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Reservados todos os direitos. É proibida a publicação ou reprodução
total ou parcial deste documento, sob quaisquer formas ou sob
quaisquer meios, sem permissão expressa do Grupo Makiyama.
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