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CARGOCARGOCARGOCARGO:::: ADVOGADOADVOGADOADVOGADOADVOGADO 
 
 

INSTRUÇÕES: 
 

VERIFIQUE SE ESTE CADERNO: 
  

• Corresponde a sua opção de cargo. 

• Contém 50 (cinquenta) questões, numeradas de 01 a 50, caso contrário, reclame ao fiscal da sala  

um outro caderno. NÃO serão aceitas reclamações posteriores. 

• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 

• Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. 

• A alternativa escolhida deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 

 

VOCÊ DEVE: 
 

• Procurar na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo. 

• Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu. 

• Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: [█]. 

 

ATENÇÃO: 
  

• Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta. 

• Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará nota  

zero à questão. 

• Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora. 

• Você terá 4 (quatro) horas para responder a todas as questão e preencher a folha de respostas. 

• Devolva esse caderno de prova ao aplicador, juntamente com a sua folha de respostas. 

• Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados. 
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I. LÍNGUA PORTUGUESA (1 A 10) 
 
Um Apólogo 
Machado de Assis 

 
  Era uma vez uma agulha, que disse a um 
novelo de linha: 

— Por que está você com esse ar, toda cheia 
de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma cousa 
neste mundo? 

— Deixe-me, senhora. 
— Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque 

lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que 
sim, e falarei sempre que me der na cabeça. 

— Que cabeça, senhora?  A senhora não é 
alfinete, é agulha.  Agulha não tem cabeça. Que lhe 
importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe 
deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. 

— Mas você é orgulhosa. 
— Decerto que sou. 
— Mas por quê? 
— É boa!  Porque coso.  Então os vestidos e 

enfeites de nossa ama, quem é que os cose, senão 
eu? 

— Você?  Esta agora é melhor. Você é que os 
cose? Você ignora que quem os cose sou eu e muito 
eu? 

— Você fura o pano, nada mais; eu é que coso, 
prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados... 

— Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o 
pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás 
obedecendo ao que eu faço e mando... 

— Também os batedores vão adiante do 
imperador. 

— Você é imperador? 
— Não digo isso. Mas a verdade é que você 

faz um papel subalterno, indo adiante; vai só 
mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e 
ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto... 

Estavam nisto, quando a costureira chegou a 
casa da baronesa. Não sei se disse que isto se 
passava em casa de uma baronesa, que tinha a 
modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou 
a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou 
da linha, enfiou a linha na agulha, e entrou a coser.  
Uma e outra iam andando orgulhosas, pelo pano 
adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos 
da costureira, ágeis como os galgos de Diana — para 
dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: 

— Então, senhora linha, ainda teima no que 
dizia há pouco?  Não repara que esta distinta 
costureira só se importa comigo; eu é que vou aqui 
entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e 
acima... 

A linha não respondia; ia andando. Buraco 
aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa 
e ativa, como quem sabe o que faz, e não está para 
ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe 
dava resposta, calou-se também, e foi andando. E era 
tudo silêncio na saleta de costura; não se ouvia mais 
que o plic-plic-plic-plic da agulha no pano. Caindo o sol, 
a costureira dobrou a costura, para o dia seguinte. 
Continuou ainda nessa e no outro, até que no quarto 
acabou a obra, e ficou esperando o baile. 

Veio a noite do baile, e a baronesa vestiu-se. A 
costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha 
espetada no corpinho, para dar algum ponto 
necessário. E enquanto compunha o vestido da bela 
dama, e puxava de um lado ou outro, arregaçava daqui 
ou dali, alisando, abotoando, acolchetando, a linha 
para mofar da agulha, perguntou-lhe: 

— Ora, agora, diga-me, quem é que vai ao 
baile, no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e 
da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e 
diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da 
costureira, antes de ir para o balaio das mucamas?    
Vamos, diga lá. 

Parece que a agulha não disse nada; mas um 
alfinete, de cabeça grande e não menor experiência, 
murmurou a pobre agulha:  

— Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir 
caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, 
enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como 
eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me 
espetam, fico.  

Contei esta história a um professor de 
melancolia, que me disse, abanando a cabeça: 

— Também eu tenho servido de agulha a muita 
linha ordinária! 
 Texto extraído do livro "Para Gostar de Ler - Volume 9 - Contos", 
Editora Ática - São Paulo, 1984, pág. 59. 
 
 

1- Quando o alfinete aparece no apólogo, é dito que 
ele é “de cabeça grande e não menos experiência”. 
Assinale a alternativa CORRETA quanto ao sentido 
dessa relação:  
 

a) O narrador quis destacar o fato de o alfinete ser 
teimoso com as coisas, conquanto, não seria 
diferente em relação à linha e a agulha. 

b) O narrador quis destacar a importância do alfinete 
na costura do vestido da madame. 

c) O narrador usou essa característica física para 
destacar uma característica psicológica do alfinete, 
evidenciando também, a sabedoria, a inteligência 
que ele tem. 

d) O narrador quis demonstrar que apesar de sua 
cabeça grande o alfinete seria de suma importância 
no processo de costura, independente de suas 
características físicas. 

e) O narrador deixou claro que o alfinete era o mais 
importante na construção do vestido, sem ele, 
através de sua cabeça grande, a baronesa não 
poderia ir à festa. 

 
2- Observe essa passagem do texto “Contei esta 
história a um professor de melancolia...” 
Assinale a alternativa em que a palavra destacada 
NÃO é um sinônimo da palavra melancolia:  
 
a) A minha raiva toda era porque já estávamos a 

horas esperando o ônibus. 
b) A misantropia era tanta, que chegavam, mesmo 

sem querer, a escorrerem lágrimas de seus olhos. 
c) Tanto trabalhou que seu esmorecimento era visível 

mesmo ele calado. 
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d) A languidez com que fez serviço fez com que 
nada ficasse bom. 
e) Sua prostração se dava pelo fato de que não 
agüentava mais tanta desgraça. 

 
3- Propositalmente se omitiu o uso indicativo da 

crase em uma passagem do texto, assinale a 
alternativa CORRETA em relação ao uso da crase 
no texto:  

 
a) À agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, 

calou-se também, e foi andando.  
b) Estavam nisto, quando a costureira chegou à casa 

da baronesa. 
c) Mas à verdade é que você faz um papel 

subalterno, indo adiante; vai só mostrando o 
caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. 

d) Era uma vez uma agulha, que disse à um novelo 
de linha... 

e) — Que à deixe? Que à deixe, por quê? 
 

Observe este trecho do texto para responder à 
questão 4: 

 
- Por que está você com esse ar, toda cheia de si, 
toda enrolada, para fingir que vale alguma cousa 
neste mundo? 
- Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque lhe 
digo que está com um ar insuportável? Repito que 
sim, e falarei sempre que me der na cabeça. 

 
4- Assinale a alternativa CORRETA em relação 
às características psicológicas da agulha identificáveis 
por meio desses trechos:  
 
a) Amável e saudosa 
b) Triste e inconformada 
c) Feliz e cheia de si 
d) Orgulhosa e insistente 
e) Inteligente e sarcástica 
 
5- Leia: “Eu é que furo o pano, vou adiante, 
puxando por você, que vem atrás obedecendo ao que 
eu faço e mando...”  
 
Os verbos destacados no trecho classificam – se em:  
 
a) Irregular e defectivo, respectivamente. 
b) Regular e defectivo, respectivamente. 
c) Ambos são defectivos. 
d) Ambos são regulares. 
e) Regular e irregular, respectivamente. 
 
6- Observe outro trecho do texto: “E era tudo 
silêncio na sala de costura;”. Assinale a alternativa em 
que NÃO acentuamos pela mesma regra da palavra 
destacada: 
a) Necessários 
b) Ordinária 
c) Férias 
d) Jóquei 
e) Início 

Leia o texto abaixo: 
 
Reféns das máquinas 
Transferimos o fazer para o controlar e o assistir. 

Ficamos mais passivos, mas não menos ocupados 

 
A RESPEITO DO TEMPO, as duas queixas 

que mais escuto são: que ele corre demais - o ano mal 
começa e já está acabando - e que falta tempo livre 
para si. Nunca descobri qual a diferença entre tempo 
para si e tempo para o outro. 

Vivemos o tempo do micro-ondas, do forninho, 
do liquidificador, da batedeira, que nos "desensinam" a 
arte de conhecer os ingredientes e a química das 
receitas. 
  Na batedeira, qualquer clara vira suspiro. O 
micro-ondas derrete tudo de acordo com uma teoria 
que desconheço. É só apertar o botão e o calor se faz 
sem fogo. Tudo para economizar o tempo geral e 
sobrar tempo para si. 

Para o almoço, tiro do freezer, ponho no micro-
ondas, bato no liquidificador, ponho na sopeira. Depois, 
a máquina lava a louça. Enquanto isso, o que eu faço? 
Fico ligado nas máquinas que trabalham para mim, não 
sou livre. Esse tempo não é livre. 
  É verdade que eu não faço força, mas 
liberdade enquanto as máquinas trabalham para a 
gente é uma quimera, uma ilusão. Mas a gente gosta 
de se deixar enganar. 
 O tempo que deveria sobrar outros 
eletroeletrônicos açambarcam. A secretária eletrônica, 
os e-mails, o programa de TV ocupam o tempo do 
mesmo jeito que esquentar sem micro-ondas. 
Transferimos o fazer no tempo para o controlar e 
assistir. 

Ficamos mais passivos, mas não menos 
ocupados. Possivelmente a economia quer que eu use 
muitos  aparelhos, para que o mercado fique aquecido 
e em movimento. Mergulhada na ilusão de que 
enquanto eu observo sou mais livre do que quando eu 
fazia, vou me submetendo a outras forças, que roubam 
e comprimem o meu tempo. 

E os anos vão andando mais depressa. Não sei 
quanto a você, mas a minha vida está sendo editada, 
prensada por essas forças externas. 

Proponho inverter o jogo: roubar o tempo 
poupado pelas máquinas para voltar ao ritmo da vida 
real. Sempre que possível, quero ver o sol se pondo. 
Não quero ser submetida ao pôr do sol editado. Quero 
esperar a maré subir. 
  Quero ver a emulsão do ovo com o óleo virar 
maionese ao ritmo da minha mão, que deve mexer 
sempre para o mesmo lado. Enquanto a maionese vai 
crescendo e a mão vai cansando, eu me harmonizo 
com a vida. 
Vamos roubar tempo para voltar a viver, um pouco que 
seja, a hora de 60 minutos, fazendo. O tempo criado 
pelo movimento de rotação e translação do planeta, o 
real, pede passagem. 

 
Anna Verônica Mauther. Reféns das máquinas. Folha de 
S. Paulo. São Paulo, 8 jun. 2010. 
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7- Observe a passagem do texto abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA quanto a classificação 
da palavra destacada: 
Possivelmente a economia quer que eu use muitos 
aparelhos, para que o mercado fique aquecido e em 
movimento.  

 
a) Verbo transitivo direto 
b) Pronome condicional  
c) Advérbio de exclusão 
d) Advérbio de dúvida 
e) Locução adjetiva 
 
8- Assinale a alternativa em que todas as palavras 

estão escritas CORRETAMENTE:  
 
a) Adimirar – aminésia – óbivio 
b) Cabeleireiro – adevogado – adevogacia  
c) Amnésia – óbvio – adevogacia  
d) Alejada – caranguejo – catatumba  
e) Cérebro – caranguejo – amnésia  

 
Observe a charge: 

 
 

9- Em relação à charge acima, julgue as 
alternativas a seguir:  
 

I – O tema central da charge é o desmatamento; 
II – O aumentativo da palavra fogo, presente no jornal 

que a mulher segura é fogão; 
III – A palavra querozene está escrita de forma errada.  
 
a) Apenas a I está correta; 
b) Apenas a I e a II estão corretas; 
c) Apenas a III está correta; 
d) Apenas a I e a III estão corretas 
e) Todas estão corretas; 
 
 
 
 
 
 
 

Observe a campanha da Associação Brasileira de 
Imprensa sobre os seus 100 anos para responder à 
questão 10. 
 

 
 
 

10- Observe as orações a seguir e julgue as 
alternativas em V para verdadeiras ou F para 
falsas:  
 

1 ª Esse, juiz, é corrupto. 

2ª – Esse juiz é corrupto. 

 
(     ) Na primeira oração o juiz é acusado de 

corrupção;  
 
(     ) Na segunda oração o juiz é acusado de 

corrupção; 
 
(   ) Na primeira oração, se diz ao juiz que alguém é 

corrupto; 
 
(     ) Se mudássemos a ordem da frase para: Juiz, 

esse é corrupto., não haveria mudança de 
sentido na segunda oração. 

 
a) F – V – V – V 
b) V - F – F – V 
c) F – V – V – F 
d) V – F – V – F 
e) F – F – V – V 

 
 
 
 
 
 

Disponível em http://vitorsaberecriar.blogspot.com.br/2011_09_01_archive.html 
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II. RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO (11 a 15) 
 
11. Sobre os Três rapazes, Alberto, Ulisses e Reinaldo, 
namoram com Marília, Carla e Juliana, não sabemos 
como são formados os casais. Eles exercem as 
profissões de professor, arquiteto e piloto, mas também 
não sabemos quem exerce qual profissão. Dadas as 
informações ( I- O professor namora com Marília; II-  
Reinaldo é piloto; III- Carla não namora com Reinaldo; 
IV- Ulisses não é professor), Com base nas 
informações dadas, é falsa a afirmar que: 
 
a) Alberto é professor  
b) Ulisses é Arquiteto 
c) Reinaldo é piloto 
d) Carla é namorada Alberto 
e) Reinaldo namora com Juliana  
 
12. Qual das alternativas representa o X e complete a 
sequência a 24, 23, 22, 21, 17, 16, 15, 14, 7, 6, 5, X   
 
a) 20 
b) 19 
c) 9 
d) 8 
e) 4 
 
13. A negação de “hoje é sexta-feira e amanhã não 
trovejará” é  
 
a) hoje não é sexta -feira e amanhã não trovejará  
b) hoje não é sexta -feira ou amanhã trovejará  
c) hoje não é sexta -feira então amanhã trovejará  
d) hoje não é sexta -feira nem amanhã trovejará 
e) hoje é sexta -feira ou amanhã trovejará  
 
14. A disjunção ~ (p ∨ q), é equivalente á: 
 
a) ~ (~p ∨ ~q) 
b) ~ (p ∧~q) 
c) (~p ∧ q) 
d) ~ (p ∧ ~q) 
e) (~p ∧ ~q) 
 
15. Se Paulo roubou, então ele é preso. Logo: 
 
a) Paulo é preso 
b) Se Paulo não é preso, então ele não roubou 
c) Se Paulo é preso, então ele roubou  
d) Se Paulo não roubou, então ele não é preso 
e) Paulo roubou 
 
III. INFORMÁTICA BÁSICA (16 A 20) 
  

16.  O HARDWARE, Material ou Ferramental é a parte 
física do computador, ou seja, é o conjunto de 
componentes eletrônicos, circuitos integrados e placas, 
que se comunicam através de barramentos. O termo 
"hardware" não se refere apenas aos computadores 
pessoais, mas também aos equipamentos embarcados 
em produtos que necessitam de processamento 
computacional. Assinale a alternativa que NÃO 
corresponda a tipos de Hardware: 

a) Mouse e Monitor; 
b) Leitor ótico, Leitor biométrico; 
c) Pente de memória, Placa-mãe;            
d) Processador e Microsoft Office; 
e) Plotter e Cabo de dados. 
 
17. Em relação aos princípios de funcionamento de um 
computador, abaixo relacionadas, assinale a alternativa 
que apresente as alternativas CORRETAS: 
 
1) Grande velocidade no processamento e 
disponibilização de informações; 
2) É uma máquina com inteligência; 
3) Próprio para execução de tarefas repetitivas; 
4) Propicia a redução de custos em várias atividades; 
 
a) As alternativas 1, 2 e 3 estão corretas; 
b) As alternativas 1, 3 e 4 estão corretas;                       
c) As alternativas 2, 3 e 4 estão corretas; 
d) As alternativas 1, 2 e 4 estão corretas; 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
18. Os computadores possuem vários dispositivos de 
armazenamento de dados, eles podem ser 
caracterizados como DISPOSITIVOS DE 
ARMAZENAMENTO NÃO VOLÁTIL ou  
DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO VOLÁTIL. Em 
relação aos dispositivos de armazenamento, assinale a 
alternativa que NÃO APRESENTE um tipo de 
dispositivo de armazenamento NÃO VOLÁTIL. 
 
a) Memória RAM;                             
b) Memória ROM; 
c) Disco Rígido; 
d) Pen Drive; 
d) Cartão de Memória. 
 
19. Em relação aos conceitos de INTERNET, 
INTRANET E EXTRANET, analise e enumere as 
alternativas abaixo, assinalando em seguida a 
alternativa que possua a sequencia numérica 
CORRETA. 
 
1) INTERNET 
2) INTRANET 
3) EXTRANET 
 
(   ) É um conglomerado de redes locais espalhadas 
pelo mundo, tornando possível a interligação entre os 
computadores utilizando o protocolo HTTP; 
 
(       ) Sua principal característica é a possibilidade de 
acesso via internet, ou seja, de qualquer lugar do 
mundo você pode acessar os dados de sua empresa.  
 
(       ) Geralmente seu acesso é feito em um servidor 
local em uma rede local chamada de LAN sigla da 
língua inglesa que significa Local Area Network (rede 
de acesso local) instalada na própria empresa;  
 
a) 1, 2 e 3; 
b) 1, 3 e 2;                       
c) 3, 2 e 1; 
d) 2, 1 e 3; 
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e) 2, 3 e 1. 
 
20. A Internet, além de concentrar uma grande 
quantidade de informações em servidores destinados a 
esse fim, possui a função de meio de comunicação. 
Com relação às diversas maneiras de se comunicar 
através da Internet, é CORRETO afirmar que: 
a) O e-mail é a única forma de comunicação que 
permite a duas ou mais pessoas se comunicarem 
simultaneamente. 
b) Para duas ou mais pessoas se comunicarem 
simultaneamente com o uso do Chat, é obrigatório que 
nos computadores de todas elas tenha um programa 
FTP cliente instalado. 
c) Ao transferir um arquivo de qualquer servidor FTP na 
Internet para o computador do usuário utilizando um 
programa FTP cliente, é obrigatório o uso de um 
gerenciador de correio eletrônico para autenticar e 
autorizar o acesso. 
d) Ao inscrever-se em uma lista de discussão, o 
usuário passa a receber mensagens de diversas 
pessoas da lista, sobre o tema central. Ao enviar uma 
mensagem destinada às pessoas da referida lista, esse 
mesmo usuário só necessita enviar um único email 
para a lista, que essa se encarregará de fazer a 
distribuição aos seus participantes. 
e) Ao contrário da lista de discussão, os usuários 
cadastrados em um fórum devem enviar e-mail com 
suas mensagens a todos os participantes do referido 
fórum e, da mesma forma, ao responder, devem 
encaminhá-las a todos os participantes envolvidos. 
Dessa forma, os fóruns não necessitam de um servidor 
para concentrar suas mensagens. 
 
IV. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (21 A 50) 
 
DIREITO CIVIL 
21. De acordo com o Código Civil vigente, a 
personalidade jurídica tem início: 
a) Aos 18 anos 
b) Com a emancipação 
c) Com o nascimento 
d) Com o nascimento com vida 
e) Na concepção 
 
22. Os funcionários públicos têm-se por domiciliados 
no lugar onde exercem suas funções.” Esse é um 
exemplo de: 
a) Domicílio legal 
b) Domicílio geral 
c) Domicílio voluntário 
d) Domicílio de eleição  
e) Foro de eleição 
 
23. Em relação ao estudo das ARRAS, assinale a 
alternativa correta: 
a) Em caso de cancelamento do contrato as arras 
serão devolvidas em dobro. 
b) Se no contrato for estipulado o direito de 
arrependimento para qualquer das partes, as arras 
terão natureza compensatória. 
c) As arras penitenciais deverão ser devolvidas em 
dobro. 

d) Se no contrato for estipulado direito de 
arrependimento, para qualquer das partes, as arras 
terão função indenizatória. 
e) As arras penitenciais não tem a função de permitir o 
arrependimento, substituindo uma cláusula penal. 
 
24. Com base nos estudos sobre prescrição e 
decadência, assinale a alternativa ERRADA: 
a) A decadência tem por efeito extinguir o direito. 
b) A prescrição tem por função extinguir a ação. 
c) A decadência pode levar a extinção do direito pela 
inércia do titular. 
d) Se o titular do direito deixar de exercê-lo pela inércia 
do titular, estando esse direito subordinado ao 
exercício dentro de determinado prazo, ocorrerá a 
prescrição. 
e) O prazo de prescrição é fixado por lei para o 
exercício da ação que protege o direito. 
 
25. Não constitui pressuposto do Mandado de 
Segurança 
a) Lesão ou ameaça de lesão. 
b) Dano ao patrimônio público. 
c) Ilegalidade ou abuso de poder 
d) Ato de autoridade 
e) Direito líquido e certo não amparado por habeas 
corpus ou habeas data. 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
26. De acordo com os estudos sobre a AÇÃO, assinale 
a alternativa FALSA: 
a) O direito de ação tem como consequência o 
reconhecimento do direito material. 
b) O direito de ação é um direito público subjetivo. 
c) A ação sujeita-se ao preenchimento de requisitos 
mínimos, denominados condições da ação. 
d) Os elementos da ação são as partes, a causa de 
pedir e o pedido. 
e) As ações são classificadas de acordo com a 
natureza da prestação jurisdicional, da resposta 
judicial. 
 
27. São requisitos essenciais da Petição Inicial, exceto: 
a) Nome e qualificação das partes 
b) O valor da causa 
c) O pedido com suas especificações 
d) As provas autenticadas pelas quais o autor pretende 
demonstrar a verdade dos fatos 
e) O requerimento para citação do réu. 
 
28. Dadas as assertivas abaixo, sobre ação rescisória, 
assinale a alternativa correta. 
I. A competência para o processamento e o julgamento 
da ação rescisória é atribuída ao tribunal que se 
apresente hierarquicamente superior à autoridade que 
proferiu a decisão judicial que se combate. 
II. A ação rescisória presta-se ao ataque de sentenças 
homologatórias. 
III. A ação rescisória ataca exclusivamente sentença de 
mérito, não cabendo para o combate de 
pronunciamento terminativo. 
IV. A ação rescisória deve ser proposta no prazo de até 
dois anos. 
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V. A ação rescisória só poderá ser proposta pelas 
partes do processo original. 
 
a) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III 
b) Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV 
c) Estão corretas apenas as assertivas III, IV e V 
d) Estão corretas apenas as assertivasII, III e IV 
e) Estão corretas todas as assertivas. 
 
29. Sobre ação popular é correto afirmar: 
a) qualquer pessoa, desde que capaz, estar legitimada 
para propô-la; 
b) Consideram-se como patrimônio público os bens de 
turístico; 
c) os atos lesivos decorrentes de inexistência de 
motivos não podem ser considerados nulos; 
d) o rito a ser observado é especial, na forma 
estabelecida na Lei n.º 4.717/65; 
e) Para a conceituação dos casos de nulidade a 
incompetência fica caracterizada quando o ato se 
incluir nas atribuições legais do agente que o praticou 
 
30. Sobre o Código de Defesa do Consumidor, assinale 
e a alternativa correta: 
a) No caso de fornecimento de produtos in natura, será 
responsável perante o consumidor o fornecedor 
imediato, mesmo se identificado claramente o produtor. 
b) Consumidor compreende apenas as pessoas físicas 
que adquirem ou utilizam serviços como destinatários 
finais. 
c) Os serviços públicos são excluídos do sistema 
protetivo, já que objeto de leis próprias; 
d) A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro 
isenta o fornecedor da responsabilidade pelos danos 
causados pelo produto ou serviço. 
e) Prescreve em dois anos a pretensão à reparação 
pelos danos causados por fato do produto ou do 
serviço. 
 
DIREITO DO TRABALHO 
31. Com base na legislação trabalhista, assinale a 
alternativa correta: 
a) O contrato de trabalho só poderá ser firmado por 
escrito. 
b) A verdade formal prevalece sobre a verdade real. 
c) Os contratos de trabalho podem ser celebrados por 
tempo determinado ou indeterminado. 
d) O contrato de experiência tem o prazo máximo de 
noventa dias, podendo ser prorrogado uma única vez, 
por igual período. 
e) Haverá vínculo de emprego entre as partes, mesmo 
que a atividade desenvolvida seja ilícita. 
 
32. É considerado empregado em domicílio: 
a) Porteiro de condomínio 
b) Empregada Doméstica 
c) Jardineiro 
d) Motorista 
e) Costureiras que trabalham em casa 
 
33. Dadas as assertivas, assinale a opção correta. 
I. Remuneração é o conjunto de prestações recebidas 
habitualmente pelo empregado, pela prestação de 

serviços, seja em dinheiro, seja em utilidades, 
provenientes exclusivamente do empregador. 
II. A CLT permite o pagamento do salário em utilidades, 
ou seja, além do pagamento em dinheiro o empregador 
poderá fornecer utilidades ao empregado, como 
alimentação, habitação, vestuário, ou outras 
prestações in natura. 
III. O adicional de horas extras é devido pelo trabalho 
extraordinário à razão de no máximo 50% sobre a hora 
normal. 
IV. Gorjeta é a importância dada espontaneamente 
pelo cliente ao empregado, ou cobrada pela empresa 
ao cliente, como adicional nas contas, a qualquer título 
e destinada à distribuição aos empregados. 
V. O salário é irredutível, não podendo ser reduzido em 
nenhuma hipótese. 
 
Estão corretas: 
 
a) Todas as assertivas 
b) Apenas a assertiva V 
c) Apenas as assertivas II e IV 
d) Apenas as assertivas I,III e V 
e) Apenas as assertivas I e III 
 
34. Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) O repouso semanal remunerado é o período em que 
o empregado deixa de prestar serviços uma vez por 
semana ao empregador, mas percebendo 
remuneração, devendo ser necessariamente aos 
domingos. 
b) Em casos excepcionais, as férias poderão ser 
gozadas em dois períodos, desde que um deles não 
seja inferior a 10 dias corridos. 
c) Mesmo pedindo demissão, o empregado terá direito 
a férias proporcionais. 
d) Os empregados sob tempo parcial não poderão 
converter suas férias em abono. 
e) O repouso semanal não concedido em outro dia 
deverá ser remunerado em dobro. 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL 
35. Não constitui objetivo fundamental da República 
Federativa do Brasil: 
a) promover os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa; 
b) construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
c) garantir o desenvolvimento nacional; 
d) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; 
e) promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 
 
36. Nas suas relações internacionais, a República 
Federativa do Brasil, rege-se pelos princípios abaixo 
elencados, exceto: 
a) independência nacional; 
b) autodeterminação dos povos; 
c) não concessão de asilo político; 
d) não-intervenção; 
e) solução pacífica dos conflitos. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 
37. “Só é permitido fazer o que a lei autoriza ou 
permite”. Trata-se do princípio: 
a) da legalidade; 
b) da moralidade; 
c) da impessoalidade; 
d) da oficialidade; 
e) da razoabilidade. 
 
38. Constituem princípios da Administração Pública, 
expressamente previstos na Constituição Federal, 
dentre outros: 
a) publicidade e a pessoalidade. 
b) impessoalidade e sigilo nas decisões 
administrativas. 
c) eficiência e a pessoalidade. 
d) legalidade e a improbidade. 
Xe) impessoalidade e a eficiência 
 
39. A responsabilidade objetiva do Estado não, 
abrange: 
a) autarquia, incumbida de poder de polícia; 
b) empresa privada, concessionária de serviço público; 
c) empresa pública, prestadora de serviço público. 
d) Poder Legislativo, no exercício da função 
administrativa. 
e) Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional. 
 
40. Assinale a alternativa incorreta sobre prescrição 
contra a Fazenda Pública: 
a) com a entrada em vigor do Código Civil, em e 11 de 
janeiro de 2003, em relação às pretensões de 
reparação de danos contra a Fazenda Pública, o prazo 
prescricional foi reduzido de 5 (cinco) para 3 (três) 
anos. 
b) a prescrição contra a Fazenda Pública, nas ações 
que busquem reparação econômica decorrente de 
lesão ao patrimônio imaterial prescreve em cinco anos. 
c) Nas obrigações de trato sucessivo a prescrição 
atinge as prestações à medida que estas, 
individualmente, forem completando seus respectivos 
prazos prescricionais. 
d) A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça 
a correr, por dois anos e meio, a partir do ato 
interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco 
anos, embora o titular do direito a interrompa durante a 
primeira metade do prazo. 
e) prescreve a execução no mesmo prazo de 
prescrição do direito de ação. 
 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
41. Sobre a solidariedade prevista no art.124 e125 do 
CTN (Código Tributário Nacional) é correto afirmar: 
 
a) As pessoas que não tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador são responsáveis 
solidários. 
b) As pessoas designadas pela legislação tributária são 
solidariamente responsáveis. 
c) O pagamento efetuado por um dos obrigados não 
aproveita os demais. 
d) A isenção ou remissão do crédito exonera todos os 
obrigados, inclusive se outorgadas pessoalmente a um 

deles, não subsistindo, nesse caso, a solidariedade 
quanto aos demais pelo saldo. 
e) A interrupção da prescrição, em favor ou contra um 
dos obrigados, favorece ou prejudica os demais. 
 
42. Em relação às taxas, o nosso ordenamento jurídico 
determina o seguinte: 
 
a) As taxas poderão ser calculadas em função do 
capital das empresas, porém, não podem ter base de 
cálculo ou fato gerador idêntico aos impostos. 
b) A União, os Municípios e o Distrito Federal poderão 
instituir taxa para o custeio do serviço de iluminação 
pública. 
c) Os créditos tributários relativos a impostos incidentes 
sobre a propriedade o domínio útil e as taxas pela 
prestação de serviços referentes a tal propriedade sub-
rogam-se na pessoa  dos respectivos adquirentes, 
salvo quando conste do título a prova de sua quitação.  
d) As taxas têm como fato gerador a utilização efetiva 
ou potencial do poder de polícia ou o exercício regular 
do serviço público específico e indivisível.  
e) Em decorrência da imunidade recíproca, prevista na 
Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios instituir taxas e 
impostos uns dos outros. 
 
43. Sobre as contribuições relacionadas na 
Constituição Federal, é correto afirmar:  
 
a) As contribuições sociais e de intervenção no domínio 
econômico não incidirão sobre as receitas decorrentes 
de exportação. 
 
b) Os recursos arrecadados com a contribuição de 
intervenção no domínio econômico serão destinados, 
exclusivamente, para ações e serviços públicos de 
saúde e para a manutenção e desenvolvimento do 
ensino. 
c) A União tem competência privativa para instituir 
contribuição previdenciária dos servidores dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, cuja alíquota não 
será inferior à da contribuição dos servidores titulares 
de cargos efetivos da União.  
d) As contribuições sociais aplicam-se os princípios 
constitucionais da anterioridade (ano-calendário) e da 
anterioridade nonagesimal (noventena), 
cumulativamente.  
e) Todas as contribuições relacionadas na Constituição 
Federal são denominadas "contribuições parafiscais", 
porque ocorre o fenômeno denominado 
"parafiscalidade". 
 
44. De acordo com Código Tributário Nacional, (Lei 
5.172, de 25 de Outubro de 1966), 
o crédito tributário, constituído por meio do lançamento, 
ficará suspenso nas seguintes hipóteses: 
 
a) Moratória, reclamações e recursos nos termos da lei 
reguladora do processo administrativo e anistia.  
b) Depósito de seu montante integral, pagamento e 
isenção.  
c) Decadência, prescrição e decisão administrativa 
irreformável.  
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d) Parcelamento, moratória,  concessão de medida 
liminar ou tutela antecipada. 
e) Prescrição, transação e decadência. 
 
DIREITO PENAL 
45. O funcionário público que exige para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida, comete o crime de: 
a) Peculato 
b) Concussão 
c) Excesso de exação 
d) Corrupção 
e) Prevaricação. 
 
46. Sobre o Inquérito Policial, assinale a alternativa 
ERRADA: 
a) Tem a finalidade de apurar a autoria e a 
materialidade do crime. 
b) O inquérito policial é público. 
c) A autoridade policial não poderá arquivar o inquérito 
policial. 
d) O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se 
o indiciado tiver sido preso em flagrante. 
e) O indiciado pode requerer à autoridade policial 
qualquer diligência que julgue necessária. 
 
47. A composição do Conselho Federal de 
Enfermagem é de: 
a) sete membros efetivos e sete membros suplentes; 
b) nove membros efetivos e nove membros suplentes; 
c) onze membros efetivos e onze membros suplentes; 
d) nove membro efetivos e cinco membros suplentes; 
e) onze membros efetivos e nove membros suplentes. 
 
48. Os membros do Conselho Federal e respectivos 
suplentes serão eleitos: 
 
a) por maioria de votos, em escrutínio secreto, na 
Assembléia dos Delegados Regionais; 
b) por quorum qualificado, em escrutínio secreto, na 
Assembléia dos Delegados Regionais; 
c) por maioria absoluta de votos, em votação aberta do 
Pleno; 
d) por maioria de votos, em escrutínio aberto, na 
Assembléia dos Enfermeiros; 
e) a) por maioria de votos na eleição que escolher o 
Presidente do COREN em cada Estado. 
 
 
49. Em relação aos débitos dos profissionais de 
enfermagem, em fase de execução fiscal poderá haver 
transação quando da realização de audiência de 
conciliação, podendo o advogado do COREN praticar 
os atos abaixo, exceto: 
a) Conceder desconto sobre o valor principal da dívida. 
b) Transigir, desde que o instrumento procuratório 
contemple poderes específicos. 
c) Dispensar os honorários sucumbenciais, com 
autorização do COREN, como forma de viabilizar a 
transação em audiência. 
d) Dispensar os honorários sucumbenciais, sem 
autorização do COREN, como forma de viabilizar a 

transação em audiência, já que os honorários 
sucumbenciais pertencem ao advogado. 
e) Conceder desconto sobre o valor dos juros e multa. 
 
50. Sobre o recolhimento das anuidades cobradas pelo 
COREN/PB, é incorreto afirmar: 
a) podem ser pagas com 10% de desconto em cota 
única até 31 de janeiro; 
b) podem ser pagas com 5% de desconto em cota 
única até 28 de fevereiro; 
c) podem ser pagas sem desconto em cota única até 
31 de março; 
d) podem ser pagas sem desconto em até 5 (cinco) 
parcelas mensais, iguais e sucessivas, desde que a 
última parcela não ultrapasse o exercício fiscal. 
e) Aos profissionais recém-inscritos será concedido o 
desconto de 20% (vinte por cento) no valor da primeira 
anuidade. 

 

 
 
 


