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GRAMATICA E INTERPRETAgAO DE T E X T O J

T exto para re sp o n d e r as q u estoe s de 01 a 15.
No a e ro p o rto
Viajou meu amigo Pedro. Fui leva-lo ao Galeao, onde esperamos tres horas o seu quadrimotor. Durante esse
tempo, nao faltou assunto para nos entretermos, embora nao falassemos da va e numerosa materia atual. Sempre
tivemos muito assunto, e nao deixamos de explora-lo a fundo. Embora Pedro seja extremamente parco de palavras,
e, a bem dizer, nao se digne de pronunciar nenhuma. Quando muito, emite silabas; o mais e conversa de gestos e
expressoes, pelos quais se faz entender admiravelmente. E o seu sistema.
Passou dois meses e meio em nossa casa, e foi hospede ameno. Sorria para os moradores, com ou sem motivo
plausivel. Era a sua arma, nao direi secreta, porque ostensiva. A vista da pessoa humana lhe da prazer. Seu sorriso
foi logo considerado sorriso especial, revelador de suas boas intengoes para com o mundo ocidental e oriental, e em
particular o nosso trecho de rua. [...]
Devo dizer que Pedro, como visitante, nos deu trabalho; tinha horarios especiais, comidas especiais, roupas
especiais, sabonetes especiais, criados especiais. Mas sua simples presenga e seu sorriso compensariam
providencias e privilegios maiores. [...]
Viajou meu amigo Pedro. Fico refletindo na falta que faz um amigo de um ano de idade a seu companheiro ja
vivido e puido. De repente o aeroporto ficou vazio.
(ANDRADE, Carlos Drummond de. Cadeira de balango.
Reprod. em: Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Jose Aguilar, 1973, p. 1107-1108.)

01) Em sua cronica, Drum m ond usa de lirismo para fazer um relato de determinada situagao. O final do texto,
atraves da informagao apresentada, produz um efeito que causa
a) surpresa.
b) indignagao.
c) perplexidade.
d) estranhamento.
02) Logo no inicio do texto, o narrador diz que houve uma espera de tres horas em “[...] esperamos tres horas o seu
quadrim otor.” A respeito do termo destacado, analise as afirmativas.
I. Como pronome possessivo, indica ideia de posse.
II. Expressa um vinculo eventual entre o objeto e a pessoa do discurso.
III. Expressa um vinculo constante entre o assunto de que se fala e a pessoa do discurso.
Esta(ao) correta(s) somente a(s) afirmativa(s)
a)
b)
c)
d)

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

03) Algumas palavras sao responsaveis por manter e/ou estabelecer entre as oragoes de um periodo certas relagoes
de sentido essenciais para o entendimento do texto. Considerando tal aspecto, a corregao semantica e mantida
substituindo o termo grifado em “f...] embora nao falassemos da va e numerosa materia atual.” por
I. visto que;
II. aindaque;
III. conquanto;
IV. assim como.
Esta(ao) correta(s) somente a(s) alternativa(s)
a) III.
b) I e II.
c) III e IV.
d) I, II e III.
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04) Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.
O “se” dos trechos: “nao se digne de pronunciar nenhuma.” e “pelos quais se_ faz entender admiravelmente.”
in dica___________________n a (s )_________________________.
a) a mesma classificagao / duas ocorrencias
b) condigao para um evento / duas ocorrencias
c) palavra de realce / segunda ocorrencia apenas
d) condigao para um evento / primeira ocorrencia apenas
05) Associe as duas colunas relacionando os termos em destaque com suas respectivas fungoes sintaticas.A seguir,
assinale a alternativa que apresenta a sequencia correta.
(1) Sujeito
(2) Predicativo

(
(

) “Viajou meu amigo Pedro. ” (1°§)
) “Fui leva-lo ao Galeao, [...]” (1°§)

(3) Objeto direto
(4) Objeto indireto

(
(

) “De repente o aeroporto ficou vazio.” (4°§)
) “A vista da pessoa humana lhe da prazer.” (2°§)

a)
b)
c)
d)

1234-

3342-

2411-

4
1
2
3

06) Considerando a justificativa para a acentuagao grafica das palavras, relacione ascolunas a
marque a sequencia correta. (Alguns numeros poderao ser utilizados mais de uma vez.)
(1) Acentuam-se todas as proparoxitonas.

) tres

(2) Acentuam-se todas as paroxitonas terminadas em ditongo
(seguido ou nao de s).
(3) Acentuam-se as monossilabas tonicas terminadas em -a, -e, -o
(seguidos ou nao de s).
(4) Acentuam-se todas as paroxitonas que trazem qualquer outra
terminagao, menos -a(s), -e(s), -o(s), -em(-ens).

)
)
)
)

seguir e depois

materia
hospede
horarios
plausivel

) falassemos

a )3 -2 -1 -2 -4 -1
b )2 -1 -3 -1 -4 -3
c )1 -4 -1 -2 -2 -3
d )4 -3 -2 -4 -2 -1
07) Referente ao texto “No aeroporto” e a fotografia abaixo, e possivel estabelecer uma relagao de aspecto em
comum de

(Disponivel:http://drang.com.br/blog/2013/04/24/fique-longe-de-mim/)

a)
b)
c)
d)

uso da linguagem formal, de forma direta e objetiva.
construgao de imagens que representam seres, objetos ou cenas.
critica feita aos relacionamentos afetivos em que ha distanciamento etario.
processo argumentativo, fornecendo dados para o desenvolvimento da argumentagao.
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08) O texto “No aeroporto” faz uma abordagem da realidade; nao sendo, contudo, apenas uma reprodugao da
mesma. O autor apresenta
a) os fatos demonstrando um aspecto poetico.
b) seu ponto de vista acerca da realidade tematizada.
c) aspectos relevantes, de forma critica, dos fatos narrados.
d) suas observagoes acerca da realidade de forma humoristica.
09) Considerando que o texto relata fatos vividos pelo narrador, torna-se frequente o uso do tempo verbal preterito.
Contudo, no trecho “A vista da pessoa humana Ihe da prazer.” (2°§), verifica-se o uso do tempo presente com o
proposito de
a) declarar uma verdade indiscutivel.
b) indicar fato que ocorre com frequencia.
c) fazer referen d a a um futuro esperado, certo.
d) fazer referen d a a um passado proximo, indicando uma agao concluida.
10) Acerca dos fatores que contribuem para que o texto tenha estreita proximidade com a realidade, analise.
I.

Situagao final inesperada.

II. Uso frequente da primeira pessoa.
III. Grandiloquencia e prolixidade nos fatos narrados.
Esta(ao) correta(s) somente a(s) afirmativa(s)
a)
b)
c)
d)

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

11) A unidade e coerencia textuais tem caracteristicas proprias, mas ambas estao estreitamente ligadas para que o
texto seja claro e coerente. Acerca da repetigao do adjetivo “especiais”, no 3°§, e correto afirmar que
a) e resultado da escolha de um lexico restrito e objetivo.
b) e um dos recursos da lingua para realgar determinada ideia.
c) indica atribuigao de sentidos diversos para cada uma de suas ocorrencias.
d) produz um efeito de suspensao do pensamento a medida que prioriza uma caracteristica apenas.
12) “Fui leva-lo ao Galeao, onde esperamos tres horas o seu quadrim otor.” (1°§). O papel pronominal exercido pelo
termo em destaque pode servisto, de acordo com a norma padrao, tambem em:
a) Este e o problema onde e preciso uma atitude.
b) O cargo onde permaneci por 15 anos esta vago.
c) Por onde eu for, suas lembrangas estarao presentes.
d) Sua opiniao e favoravel, onde posso confiar na vitoria.
13) O conjunto dos fatos apresentados, que se encadeiam, constituem o enredo do texto que leva a um desfecho.
Em “No aeroporto”, a ultima frase “De repente o aeroporto ficou vazio.” possui um sentido
a)
b)
c)
d)

denotativo, gragas a sua breve extensao e objetividade.
denotativo, considerando o uso de uma linguagem formal.
conotativo, pois a forma verbal empregada refere-se a um evento passado.
conotativo, em virtude da ampliagao semantica de “vazio”, de acordo com o contexto.

14) Dentre as caracteristicas que o narrador atribui a Pedro esta a de ser “parco de palavras” e dentre as que atribui
a si mesmo esta a de ser “puido”. Tais atribuigoes demonstram
a) pessimismo do narrador diante da realidade.
b) processamento do ponto de vista do narrador.
c) imparcialidade do narrador diante da captagao da realidade.
d) uso de expressoes que denotam exagero, intensificando as caracteristicas destacadas.
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15) Releia o trecho: “Era a sua arma, nao direi secreta, porque ostensiva.” (2°§). Tendo em vida a relagao
estabelecida pelo termo em destaque, e possivel sua substituigao por
a) logo.
b) porem.
c) visto que.
d) mesmo que.
T exto para re sp o n d e r as q u estoe s de 16 a 30.
A zaqa aerea do B rasil na Copa
Delineamos as estrategias da FAB para garantir marcagao cerrada nos ceus do pais durante o m aior evento
esportivo do mundo.
Entre os preparativos mais complexos para a Copa do Mundo, que comegara em junho proximo, e os Jogos
Olimpicos do Rio de Janeiro, em agosto de 2016, esta a criagao de zonas de exclusao aereas, nas quais os
sobrevoos de aeronaves estarao proibidos. E uma medida de seguranga que visa evitar atentados terroristas e
incidentes aereos nos locais de grande concentragao de turistas e atletas. Esse tipo de iniciativa ja foi posta em
pratica nos Jogos de Londres, em 2012, com grande sucesso. Na ocasiao, oficiais da Forga Aerea Brasileira (FAB)
acompanharam o trabalho dos britanicos. No Brasil, sera uma experiencia de proporgoes ainda maiores, envolvendo
12 cidades-sede espalhadas por todo o territorio nacional - bem menos complexa sera a protegao dos ceus do Rio
nos Jogos Olimpicos. Nao que o pais seja alvo de atentados, mas, diante dos atuais riscos globais e de suas
consequencias, todo o cuidado sera pouco. A primeira experiencia real desse genero para a FAB foi a Rio+20, a
Conferencia das Nagoes Unidas sobre Desenvolvimento Sustentavel, que reuniu 43.000 participantes de 193 nagoes,
em 2012. Depois vieram a Copa das Confederagoes, em junho de 2013, seguida da visita do Papa Francisco, em
agosto do mesmo ano. Em todos esses eventos, cagas e helicopteros estiveram de prontidao.
(Andre Vargas, Aero Magazine, n° 237 - 2014. Fragmento.)

16) Tendo em vista que as palavras sao, por natureza, polissemicas, e correto afirmar que a determinagao do sentido
do vocabulo “zaga”, no titulo do texto, ocorre em fungao da
a) anteposigao do artigo definido “a”.
b) caracterizagao atribuida atraves de “aerea”.
c) extensao da informagao acerca da ideia de origem.
d) extensao da informagao acerca do evento a que se refere.
17) Considerando as informagoes apresentadas no texto, informe se e verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma
abaixo. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequencia correta.
(
(
(

) As agoes tratadas no texto tem por principal objetivo interromper procedimentos que possam prejudicar
grandes eventos como a Copa do Mundo e os Jogos Olimpicos do Rio de Janeiro.
) As agoes de seguranga aerea por ocasiao dos Jogos Olimpicos do Rio de Janeiro, em agosto de 2016, sao
de menor importancia se comparadas as demais citadas no texto.
) As agoes preventivas se devem a fatores que vao alem dos limites territoriais nacionais e suas
consequencias.

a) V - V - V
b) V - F - V
c) V - F - F
d) F - F - V
18) Dentre os termos destacados a seguir, assinale o que indica uma relagao anaforica estabelecida, contribuindo
para a coesao textual.
a) “E uma medida de seguranga [...]”
b) “[...] que comegara em junho proximo. [...]”
c) “Esse tipo de iniciativa ja foi posta em pratica [...]”
d) “[...]nas quais os sobrevoos de aeronaves estarao proibidos.”
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19) “Nao que o pais seja alvo de atentados, mas, diante dos atuais riscos globais e de suas consequencias, todo o
cuidado sera pouco.” O periodo destacado anteriormente possui elementos linguisticos que expressam,
sequencialmente,
a) negagao e ressalva.
b) condigao e oposigao.
c) afirmagao e condigao.
d) explicagao e afirmagao.
20) Considerando a estrutura textual apresentada, e correto afirmar que o texto tem como principal objetivo
a) expor um assunto.
b) divulgar conceitos e opinioes.
c) reproduzir as estrategias e os procedimentos de seguranga aerea.
d) expor resultados de pesquisa, visando mudanga de ponto de vista.
21) Atraves de marcas textuais e possivel identificar pontos de vista acerca do assunto apresentado. Tal identificagao
apresenta-se em
a)
b)
c)
d)

“Entre os preparativos mais complexos [...]”
“[...] os sobrevoos de aeronaves estarao proibidos.”
“[...] oficiais da Forga Aerea Brasileira (FAB) acompanharam o trabalho dos britanicos.”
“[...] diante dos atuais riscos globais e de suas consequencias, todo o cuidado sera pouco.”

22) A sinonimia e a equivalencia de significado entre dois termos. Considerando que a escolha dos vocabulos tem
relagao direta com as interferencias que o redator busca produzir em seu interlocutor, verifique qual(is)
expressao(oes) sugerida(s) poderia(m) substituir o vocabulo destacado referente, tendo preservado o sentido
atribuido originalmente de acordo com o contexto. Informe se e verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma
abaixo, para o(s) caso(s) em que nao ocorre o mesmo. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a
sequencia correta.
(
(
(

) “genero” / relativo ao mesmo tipo, aos que se acham ligados pela similitude de particularidades.
) “incidentes” / acontecimentos previsiveis que modificam uma agao.
) “concentragao” / agrupamento de varias pessoas num ponto determinado.

a) V - V - V.
b) V - F - V.
c) V - F - F .
d) F - V - V.
23) A escolha da voz verbal possibilita ao enunciador destacar aspectos distintos de determinado fato. Em “Esse tipo
de iniciativa ja foi posta em pratica nos Jogos de Londres, em 2012, com grande sucesso.” destaca(m)-se
a) o autor do enunciado.
b) o agente da agao verbal.
c) o resultado da agao verbal.
d) tanto o agente quanto o resultado da agao verbal.
24) De acordo com a finalidade dos sinais de pontuagao, em “[...] envolvendo 12 cidades-sede espalhadas por todo o
territorio nacional - bem menos complexa sera a protegao dos ceus do Rio nos Jogos Olim picos.” o uso do
“travessao” introduz
a) elipse de um verbo.
b) citagao que se quer enfatizar.
c) oragao justaposta assindetica.
d) acrescimo de uma informagao explicativa.
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25) A situagao comunicacional do texto exige que a linguagem utilizada seja a formal, considerada adequada ao
contexto. Tendo em vista tal aspecto, indique A para o(s) trecho(s) em que tal adequagao pode ser observada e I
para o(s) trecho(s) em que a construgao pode ser considerada inadequada de acordo com a norma padrao.
(A) Construgao adequada de acordo com a norma padrao.
(I) Construgao inadequada de acordo com a norma padrao.
(
(
(

) “[...] que visa evitar atentados terroristas [...]”
) “[...] esta a criagao de zonas de exclusao aereas,[...]”
) “Depois vieram a Copa das Confederagoes, em junho de 2013,[...]”

a) I - A - I
b) A - I - I
c) I - A - A
d) A - A - I
26) O trecho “Em todos esses eventos, cagas e helicopteros estiveram de prontidao.” foi parafraseado sem alteragao
semantica e inadequagao quanto a norma padrao em:
a) Naqueles eventos, cagas e helicopteros estiveram de prontidao.
b) Cagas e helicopteros, dentre todos eventos, estiveram de prontidao.
c) Cagas e helicopteros permaneceram de prontidao em todos esses eventos.
d) Que, em todos esses eventos, cagas e helicopteros estivessem de prontidao.
27) Em referen d a as informagoes apresentadas no texto, o Major-Brigadeiro-do-Ar Antonio Carlos Egito do Amaral,
Chefe do Estado-Maior do Comando Geral de Operagoes Aereas (EMGAR) explica “Melhoramos nossos indices
de acerto, aprimoramos a performance dos pilotos e reduzimos o tempo de reagao da defesa aerea.”
(Aero Magazine, n° 237 - 2014.)

Tal depoimento inserido no texto apresentado constitui um recurso que
a) mostra o assunto de forma direta e objetiva.
b) confere credibilidade e amplia a informagao.
c) revela as estrategias adotadas para obtengao das conquistas alcangadas.
d) possibilita ao leitor conhecer, de forma detalhada, os procedimentos apresentados.
28) De acordo com aspectos da linguagem utilizada, preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa correta.
O texto apresenta uma linguagem que e, predominantemente, ___________________; utilizando como recurso
linguistico__________________________ .
a) objetiva / verbo na 3a pessoa
b) tecnica / oragoes na voz ativa
c) cientifica / repetigao intencional de conjungoes
d) jornalistica / discurso dirigido diretamente ao leitor
29) Considerando as informagoes expressas, e correto afirm arque o 1° periodo do texto apresenta
a) a ideia defendida.
b) o assunto que sera tratado.
c) uma explicagao acerca do assunto.
d) uma abordagem cetica acerca do assunto.
30) A selegao das palavras que aparecem no subtitulo do texto “cerrada” e “maior” e um recurso que
a) generaliza uma ideia.
b) intensifica uma ideia.
c) confirma a informagao.
d) particulariza o referente.
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(

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS )

31) Sobre o Conselho Nacional de Justiga, marque a afirmativa incorreta.
a) E um orgao do Poder Judiciario, com fungao jurisdicional.
b) Seus atos estao sujeitos a controle jurisdicional do Supremo Tribunal Federal.
c) Compoe-se de quinze membros, com mandato de 2 anos, admitida uma recondugao.
d) Compete-lhe, dentre outras fungoes, o controle da atuagao administrativa e financeira do Poder Judiciario.
32) Sobre a aplicagao da pena no Codigo Penal Militar, marque a afirmativa correta.
a) Ter o agente cometido o crime em pais estrangeiro e uma circunstancia que sempre atenua a pena.
b) O Codigo Penal Militar determina expressamente que a pena unificada nao pode ultrapassar de trinta anos, se
e de reclusao, ou de quinze anos, se for de detengao.
c) Quando a lei determina a agravagao ou atenuagao da pena sem mencionar o quantum, deve o juiz fixa-lo entre
um sexto e um quinto, guardados os limites da pena cominada ao crime.
d) Considera-se criminoso por tendencia aquele que reincide pela segunda vez na pratica de crime doloso da
mesma natureza, punivel com pena privativa de liberdade em periodo de tempo nao superior a cinco anos,
descontado o que se refere a cumprimento de pena.
33) O Codigo Penal Militar considera praticado o crime no momento
a) do resultado.
b) de sua consumagao.
c) tanto da agao ou omissao, quanto do resultado.
d) da agao ou omissao, ainda que outro seja o do resultado.
34) Sobre o Processo Penal Militar, informe se e verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo. A seguir, indique
a opgao que apresenta a sequencia correta.
(
(
(
(

) Apresentada a denuncia, o Ministerio Publico nao podera desistir da agao penal.
) A fungao de orgao de acusagao nao impede o Ministerio Publico de opinar pela absolvigao do acusado,
quando entender que, para aquele efeito, existem fundadas razoes de fato ou de direito.
) Uma vez admitido o assistente do Ministerio Publico, o processo prosseguira independentemente de
qualquer aviso a ele, salvo notificagao para assistir ao julgamento.
) O juiz nao podera cassar a admissao do assistente.

a)V-V-V-F
b)F-V-F-V
c)V-F-V-F
d)F-F-F-V
35) Estabelece o Codigo Penal Militar que encontra-se em estado de necessidade “quem, para proteger direito
proprio ou de pessoa a quem esta ligado por estreitas relagoes de parentesco ou afeigao, contra perigo certo e
atual, que nao provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito
protegido, desde que nao lhe era razoavelmente exigivel conduta diversa.” Essa hipotese de estado de
necessidade e x c lu i a
a) agao.
b) tipicidade.
c) culpabilidade.
d) antijuridicidade.
36) Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.
No Processo Penal Militar a denuncia devera ser oferecida, se o acusado estiver preso, dentro do prazo de
dias, contados da data do recebimento dos autos para aquele fim; e, dentro do prazo d e
dias, se o
acusado estiver solto. O auditor devera manifestar-se sobre a denuncia, dentro do prazo d e
dias.
a)
b)
c)
d)

5/10/5
5/15/15
10/10/15
10/15/10
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37) Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.
Estabelece o Codigo Penal Militar que a apelagao sera interposta por petigao escrita, dentro do prazo d e _____
dias. Recebida a apelagao, sera aberta vista dos autos, sucessivamente, ao apelante e ao apelado pelo prazo de
dias, a cada um, para oferecimento de razoes.
a) 5 / 5
b) 5 / 1 0
c) 1 0 / 2
d) 1 0 / 1 0
38) Sobre o tratamento que o Codigo de Processo Civil da ao tema oposigao, considere as seguintes afirmativas.
I. Distribuida a oposigao por dependencia, serao os opostos citados pessoalmente, para contestar o pedido no
prazo comum de 15 (quinze) dias.
II. A oposigao, oferecida apos a audiencia, sera apensada aos autos principais e correra simultaneamente com a
agao, sendo ambas julgadas pela mesma sentenga.
III. Se um dos opostos reconhecer a procedencia do pedido, contra o outro prosseguira o opoente.
Esta(ao) correta(s) a(s) afirmativa(s)
a) I, II e III.
b) III, somente.
c) I e II, somente.
d) I e III, somente.
39) “A ” vem a obito em Sao Paulo/SP. Ele possuia bens imoveis em Belo Horizonte/MG e Brasilia/DF. Partindo do
pressuposto de que “A” nao tinha domicilio certo, e correto afirmar que, para conhecer do inventario, e
competente o foro de
a) Brasilia/DF.
b) Sao Paulo/SP.
c) Belo Horizonte/MG.
d) Sao Paulo/SP ou Belo Horizonte/MG.
40) E inderrogavel por convengao das partes a competencia em razao do(a)
a) valor e do territorio.
b) hierarquia e do valor.
c) territorio e da materia.
d) materia e da hierarquia.
41) Sobre o tratamento que o Codigo de Processo Civil da aos prazos, considere as seguintes afirmativas.
I. O prazo, estabelecido pela lei ou pelo juiz, e continuo, nao se interrompendo nos feriados.
II. Nao havendo preceito legal nem assinagao pelo juiz, sera de 5 (cinco) dias o prazo para a pratica de ato
processual a cargo da parte.
III. A parte podera renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor.
Estao corretas as assertivas
a) I, II e III.
b) I e II, somente.
c) I e III, somente.
d) II e III, somente.
42) Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.
No caso de procedimento sumario, sendo re a Fazenda Publica, o juiz designara audiencia de conciliagao a ser
realizada no prazo d e
dias, citando a re com a antecedencia minima d e
dias.
a) 2 0 / 1 0
b) 30 / 20
c) 30 / 40
d) 60 / 20
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43) Sobre a Lei n° 4.320, de 17 de margo de 1964, que trata de Direito Financeiro, informe se e verdadeiro (V) ou
falso (F) o que se afirma abaixo. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequencia correta.
(
(
(

) O exercicio financeiro coincidira com o ano civil.
) Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas nao pagas ate o dia 31 de dezembro,
distinguindo-se as processadas das nao processadas.
) Os creditos suplementares sao os destinados as despesas para as quais nao haja dotagao orgamentaria
especifica.

a) V - V - V
b) F - V - V
c) V - F - V
d) V - V - F
44) Sobre o tratamento que a Lei n° 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares) da as recompensas e
as dispensas do servigo, marque a alternativa correta.
a) As dispensas de servigo nao sao, tambem, uma especie de recompensa.
b) As dispensas de servigo nao podem ser concedidas aos militares para desconto em ferias.
c) As dispensas de servigo serao concedidas com a remuneragao integral e computadas como tempo de efetivo
servigo.
d) As dispensas de servigo sao autorizagoes concedidas aos militares para afastamento total do servigo em
carater permanente.
45) Estabelece a Lei n° 5.836, de 5 de dezembro de 1972, que o Conselho de Justificagao e destinado a julgar,
atraves de processo especial, da incapacidade do oficial das Forgas Armadas - militar de carreira - para
permanecer na ativa, criando-lhe, ao mesmo tempo, condigoes para se justificar. De acordo com a norma citada,
pode(m) fazer parte do Conselho de Justificagao
a)
b)
c)
d)

os oficiais subalternos.
o oficial que formulou a acusagao.
um oficial da reserva remunerada, quando o justificante e oficial da reserva remunerada ou reformado.
os oficiais que tenham entre si, com o acusador ou com o acusado, parentesco consanguineo ou afim, na
linha reta ou ate o quarto grau de consanguinidade colateral ou de natureza civil.

46) Marque a alternativa correta, de acordo com o Decreto-Lei n° 4.657,
Introdugao as Normas do Direito Brasileiro.

de 4de setembro de

1942 - Lei de

a) Nao conhecendo a lei estrangeira, nao podera o juiz exigir de quem a invoca prova do texto e da vigencia.
b) E competente a autoridade judiciaria brasileira, quando for o reu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser
cumprida a obrigagao.
c) As organizagoes destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundagoes, obedecem a lei
do Estado que as financiarem.
d) A prova dos fatos ocorridos em pais estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao onus e aos meios
de produzir-se, admitindo os tribunais brasileiros inclusive provas que a lei brasileira desconhega.
47) Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.
Estabelece o Codigo Civil que “a personalidade civil da pessoa com ega
a salvo, d e s d e _______________________ , os direitos do nascituro”.

; mas alei poe

a) com a concepgao / a concepgao
b) do nascimento com vida / a concepgao
c) com a concepgao / o nascimento com vida
d) do nascimento com vida / o nascimento com vida
48) Nao e um fundamento necessario para que a conduta estatal seja considerada como obediente ao principio da
proporcionalidade.
a) Adequagao.
b) Legitimidade.
c) Exigibilidade.
d) Proporcionalidade em sentido estrito.
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49) Sobre o tratamento que o Codigo Civil da as Pessoas Juridicas, considere as seguintes afirmativas.
I. As empresas individuais de responsabilidade limitada sao pessoas juridicas de direito privado.
II. Em se tratando de Associagao, os associados devem ter iguais direitos, sendo defeso ao estatuto instituir
categorias com vantagens especiais.
III. Para criar uma fundagao, o seu instituidor fara por escritura publica, testamento ou documento particular,
dotagao especial de bens livres, especificando o fim a que se destina.
IV.Aplica-se as pessoas juridicas, no que couber, a protegao dos direitos da personalidade.
Estao corretas somente as afirmativas
a)
b)
c)
d)

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

50) O Codigo Civil elenca, dentre os defeitos do negocio juridico, a coagao. Sobre o tema, e correto afirmar que a
coagao exercida por terceiro
a) nao vicia o negocio se a parte a quem aproveita tenha ou devesse ter conhecimento.
b) enseja a responsabilizagao por perdas e danos da parte a quem aproveite e, em qualquer caso,vicia o
negocio juridico.
c) vicia o negocio juridico a coagao se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a quem aproveite a esta
respondera solidariamente com aquele por perdas e danos.
d) nao vicia o negocio juridico em qualquer caso de conhecimento ou nao da parte a quem aproveite, mas enseja
a responsabilizagao solidaria com aquele por perdas e danos.
51) Sobre as disposigoes finais e transitorias da Lei n° 10.406/02, Codigo Civil Brasileiro, considere as seguintes
afirmativas.
I. Serao os da lei anterior os prazos, quando reduzidos pelo referido Codigo, e se, na data de sua entrada em
vigor, ja houvertranscorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.
II. A locagao de predio urbano, que esteja sujeita a lei especial, por esta continua a ser regida.
III. O regime de bens nos casamentos celebrados na vigencia do Codigo Civil anterior, Leino 3.071, de 1o de
janeiro de 1916, e por ele estabelecido.
Estao corretas as afirmativas
a) I, II e III.
b) I e II, somente.
c) I e III, somente.
d) II e III, somente.
52) Sobre o tema prescrigao no Codigo Civil, marque a afirmativa incorreta.
a) O protesto cambial interrompe a prescrigao.
b) A prescrigao ocorre em dez anos, quando a lei nao lhe haja fixado prazo menor.
c) A interrupgao da prescrigao produzida contra o principal devedor prejudica o fiador.
d) Nao corre a prescrigao contra os que se acharem servindo nas Forgas Armadas, em tempo de paz.
53) Sobre o Processo Legislativo, considere as seguintes afirmativas.
I. A emenda a Constituigao sera promulgada pela Mesa do Congresso Nacional, com respectivo numero de
ordem.
II. E vedada a edigao de medidas provisorias sobre materia relativa a direito eleitoral.
III. As leis complementares serao aprovadas por maioria absoluta.
Estao corretas as afirmativas
a) I, II e III.
b) I e II, somente.
c) I e III, somente.
d) II e III, somente.
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54) A doutrina elenca diversos principios que regem a Administragao Publica. A nogao de bom administrador esta
ligada ao principio da
a) legalidade.
b) moralidade.
c) razoabilidade.
d) especialidade.
55) Em relagao aos efeitos especificos do poder hierarquico, assinale a afirmativa correta.
a) Dever de eficiencia dos administradores e dever de probidade.
b) Fiscalizagao das atividades desempenhadas por agentes de plano hierarquico inferior e dever de prestar
contas.
c) Dever de eficiencia dos administradores e poder de comando de agentes superiores com outros
hierarquicamente inferiores.
d) Poder de comando de agentes superiores com outros hierarquicamente inferiores e dever de obediencia
destes para com aqueles.
56) Mesmo que atendidas as regras sobre o teto remuneratorio e havendo compatibilidade de horarios, nao se
admite a acumulagao remunerada de cargos publicos quando sao
a) dois cargos de professor.
b) um mandato de prefeito e um de professor.
c) um cargo de professor e outro tecnico ou cientifico.
d) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saude, com profissoes regulamentadas.
57) De acordo com a Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, assinale a alternativa que elenca uma hipotese de ato de
improbidade administrativa que causa dano ao erario.
a) Frustrar a licitude de processo licitatorio ou dispensa-lo indevidamente.
b) Perceber vantagem economica para intermediar a liberagao ou aplicagao de verba publica de qualquer
natureza.
c) Adquirir, para si ou outrem, no exercicio de mandato, cargo, emprego ou fungao publica, bens de qualquer
natureza cujo valor seja desproporcional a evolugao do patrimonio ou a renda do agente publico.
d) Utilizar, em obra ou servigo particular, veiculos, maquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de
propriedade ou a disposigao de qualquer das entidades mencionadas na lei, bem como o trabalho de
servidores publicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.
58) “O pensador alemao Konrad Hesse teorizou o metodo de interpretagao constitucional que parte da Constituigao
para o problema, de modo que ha o primado do texto constitucional em face do problema. Pelo referido metodo,
a leitura de um texto constitucional inicia-se pela pre-compreensao do seu sentido atraves do interprete, a quem
cabe concretizar a norma para e a partir de uma situagao historica concreta.” Trata-se do metodo
a) topico-problematico.
b) topico-concretizante.
c) normatico-estruturante.
d) hermeneutico-concretizador.
59) “A doutrina explica que o interprete da Constituigao nao pode chegar a um resultado que subverta ou perturbe o
esquema organizatorio-funcional constitucionalmente estabelecido.” Trata-se de consequencia do principio do(a)
a) forga normativa.
b) efeito integrador.
c) justeza ou conformidade funcional.
d) concordancia pratica ou harmonizagao.
60) O Estado que tenha 62 Deputados Federais como representantes na Camara Federal tera, em sua Assembleia
Legislativa, quantos Deputados Estaduais?
a)
b)
c)
d)

62.
70.
86.
186.
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INSTRUCOES PARA REDACAO
• A Prova de Redagao valera grau 10,0000 (dez) e consistira na elaboragao de texto dissertativo, em prosa.
• Devera conter no minimo 100 (cem) palavras e 15 (quinze) linhas, em letra legivel, a respeito do tema fornecido.
• Nao serao fornecidas folhas adicionais para complementagao da redagao, devendo o candidato limitar-se ao
impresso padrao recebido, que possui 30 (trinta) linhas.
• Consideram-se palavras todas aquelas pertencentes as classes gramaticais da Lingua Portuguesa.
• Sera atribuido o grau 0 (zero) a redagao:
- fora da tipologia textual ou tema proposto;
- que nao estiver em prosa;
- com numero inferior a 100 (cem) palavras;
- com numero inferior a 15 (quinze) linhas;
- com marcas que permitam a identificagao do autor;
- escrita de forma ilegivel ou cuja caligrafia impega a compreensao do sentido global do texto;
- escrita em outro idioma, que nao seja o portugues;
- escrita a lapis (total ou parcialmente) ou com caneta que nao seja de tinta preta ou azul; e
- cujos descontos (por erros) somem valores superiores ao grau 10,0000 (dez).
TEMA DA REDACAO

Diante dos eventos climaticos que vem ocorrendo cada vez mais intensamente e considerando os tres textos
abaixo como motivadores, redija um texto dissertativo-argumentativo, posicionando-se acerca do seguinte tema:

“As agoes do hom em m ediante a atual realidade clim atica m u n dial”
Texto I
No presente, mudangas politicas e economicas tem sido adotadas para minimizar as emissoes de gases de efeito
estufa. As discussoes nesse sentido foram iniciadas em 1992 com a Cupula da Terra, conhecida como Rio-92. Nesse
ano, foi estabelecida a Convengao-Quadro das Nagoes Unidas sobre Mudanga do Clima (UNFCCC), embasada pelas
avaliagoes do IPCC e que tinha como objetivo procurar solugoes para problemas relacionados ao aquecimento global. E
necessario um acordo para limitar as emissoes dos gases de efeito estufa, o que poderia ter impactos economicos, pois
diminuiria o ritmo de crescimento das economias.
A principal medida adotada pelo - UNFCCC foi o Protocolo de Kyoto, elaborado em dezembro de 1997 e que
entrou em vigor em fevereiro de 2005. A demora de quase oito anos para a aprovagao deu-se pela nao ratificagao dos
Estados Unidos, a epoca o maior emissor de gases de efeito estufa. O objetivo do Protocolo de Kyoto foi controlar as
emissoes de seis tipos de gases de efeito estufa. No entanto, um problema importante foi apresentado em sua
concepgao: os paises em desenvolvimento nao tinham metas de redugao de emissoes dos gases, o que caracterizava
um comportamento de carona, usufruindo eventuais ganhos sem nenhum tipo de custo. Suas metas vigoraram entre
2008 e 2012, e atualmente ha negociagao entre paises para que um novo protocolo seja consenso e entre em vigor o
mais rapido possivel. Alem do Protocolo de Kyoto, outras agoes foram tomadas visando ao combate das mudangas
climaticas, como e a redugao do desmatamento na Amazonia e o favorecimento do uso de energias renovaveis, como a
solar e eolica.
(Jose A. Marengo - Carta na Escola. Edigao 81, novembro de 2013.)
Texto II
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Texto III
A q u e c im e n to g lo b a l desloca Polo Norte
Pesquisadores da Universidade do Texas descobriram que o aumento da temperatura na Terra esta fazendo o
Polo Norte se deslocar: de 2005 ate hoje, o eixo de rotagao da Terra andou 1,2 metro para leste. Isso acontece
devido ao derretimento de gelo, que esta alterando, a distribuigao de massa do planeta.
(Nova Escola, dezembro 2013/janeiro 2014.)
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