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TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DE ALBERT EINSTEIN PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“A mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original.”

BOA PROVA!
www.funcab.org

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM. CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO

DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas.

ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO

E REDAÇÃO.

CONCURSO PÚBLICO para T
D04

TARDE

CÓDIGO

EDITAL Nº 001/2015

FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES FACELI–

Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova,
o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de
Questões;

O candidato que optar por se retirar sem levar o seu
Caderno de Questões não poderá copiar suas
respostas por qualquer meio. O descumprimento
dessa determinação será registrado em ata e
acarretará a eliminação do candidato; e

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar
ao fiscal o Cartão de Respostas assinado e a Folha de
Resposta da Prova de Redação. Não se esqueça
dos seus pertences.

Por motivo de segurança:

O candidato só poderá retirar-se definitivamente da
sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;

Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar
imediatamente do local, não sendo possível nem
mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até
que o último candidato entregue o Cartão de Respostas e a
Folha de Resposta da Prova de Redação.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer
dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença
do coordenador local.

O preenchimento da Folha de Resposta da Prova de Redação
será de sua inteira responsabilidade.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Após identificado e instalado na sala, você não poderá
consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de
início da prova.

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do
Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.

Não haverá substituição do Cartão de Respostas e/ou da
Folha de Resposta da Prova de Redação por erro do
candidato.

Disciplinas
Quantidade de

questões

Valor de cada

questão

Língua Portuguesa 15 2

Informática Básica 10 2

Conhecimentos Específicos 25 2

A Prova de Redação deverá ser desenvolvida na Folha de
Resposta personalizada e desidentificada pelo candidato,
que deverá destacar o canhoto que contém seus dados
cadastrais e entregar ao fiscal da sala. A Folha de Resposta
da Prova de Redação é o único documento válido para a
correção.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para responder às questões de 01 a 15.

A morte conhece tudo a nosso respeito, e
talvez por isso seja triste. Se é certo que nunca sorri, é
só porque lhe faltam os lábios, e esta lição anatômica
nos diz que, ao contrário do que os vivos julgam, o
sorriso não é uma questão de dentes. Há quem diga,
com humor menos macabro que de mau gosto, que
ela leva afivelada uma espécie de sorriso
permanente, mas isso não é verdade, o que ela traz à
vista é um esgar de sofrimento, porque a recordação
do tempo em que tinha boca, e a boca língua, e a
língua saliva, a persegue continuamente. Com um
breve suspiro, puxou para si uma folha de papel e
começou a escrever a primeira carta deste dia, Cara
senhora, lamento comunicar-lhe que a sua vida
terminará no prazo irrevogável e improrrogável de
uma semana, desejo-lhe que aproveite o melhor que
puder o tempo que lhe resta, sua atenta servidora,
morte. Duzentas e noventa e oito folhas, duzentos e
noventa e oito sobrescritos, duzentas e noventa e oito
descargas na lista, não se poderá dizer que um
trabalho destes seja de matar, mas a verdade é que a
morte chegou ao fim exausta. Com o gesto da mão
direita que já lhe conhecemos fez desaparecer as
duzentas e noventa e oito cartas, depois, cruzando
sobre a mesa os magros braços, deixou descair a
cabeça sobre eles, não para dormir, porque morte
não dorme, mas para descansar. Quando meia hora
mais tarde, já refeita da fadiga, a levantou, a carta que
havia sido devolvida à procedência e outra vez
enviada, estava novamente ali, diante das suas
órbitas atônitas.

Se a morte havia sonhado com a esperança
de alguma surpresa que a viesse distrair dos
aborrecimentos da rotina, estava servida. [...] Entre ir
e vir, a carta não havia demorado mais que meia hora,
provavelmente muito menos, dado que já se
encontrava em cima da mesa quando a morte
levantou a cabeça do duro amparo dos antebraços,
isto é, do cúbito e do rádio, que para isso mesmo é
que são entrelaçados. Uma força alheia, misteriosa,
incompreensível, parecia opor-se à morte da pessoa,
apesar de a data da sua defunção estar fixada, como
para toda a gente, desde o próprio dia do nascimento.
É impossível, disse a morte à gadanha silenciosa,
ninguém no mundo ou fora dele teve alguma vez mais
poder do que eu. eu sou a morte, o resto é nada.

As intermitências da morte
(Fragmento)

SARAMAGO, José. . São Paulo:
Companhia das Letras, 2005. p. 139-40.

As intermitências da morte

Sobre o texto leia as afirmativas a seguir.

I. A dissolução do pretérito no texto torna-se
interessante pela utilização de vírgulas entre a
presença do narrador e a fala do personagem
que passa ideia de presente.

II. O pretérito do narrador e o presente do
personagem fictício se identificam porque a
experiência relatada transcorre no aqui e agora,
estabelecendo o presente fictício.

III. A devolução da carta intriga a morte e demonstra
o desejo humano de vencê-la.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.

Questão 01

As palavras destacadas em “a sua vida terminará no
prazo IRREVOGÁVEL e IMPRORROGÁVEL de uma
semana” podem ser substituídas, sem alteração do
sentido assumido no contexto, respectivamente, por:

A) incontestável e inadiável.
B) indispensável e inexpugnável.
C) irrelevante e urgente.
D) imutável e impreterível.
E) anulável e protelável.

Questão 02
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“Há quem diga, com humor menos macabro que de
mau gosto, que ela leva afivelada uma espécie de
sorriso permanente, mas isso não é verdade”

Com relação aos componentes destacados do
trecho, é correto afirmar que:

A) MAS inicia uma oração subordinada concessiva.
B) ISSO é um pronome adjetivo demonstrativo.
C) a palavra QUE, em todas as ocorrências, é uma

conjunção integrante.
D) PERMANENTE é um adjetivo.
E) a palavra VERDADE é, sintaticamente, advérbio.

Questão 06

Sobre os elementos destacados do fragmento “Se a
morte havia sonhado com a esperança de alguma
surpresa que a viesse distrair dos aborrecimentos da
rotina, estava servida.”, leia as afirmativas.

I. O verbo “haver” como auxiliar da expressão
HAVIA SONHADO fica no plural se o sujeito
estiver no plural.

II. “DE ALGUMA SURPRESA” é objeto indireto da
primeira oração.

III. QUE é uma conjunção integrante.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I, II e III.
E) I e III, apenas.

Questão 03

“A morte conhece tudo a nosso respeito, e talvez por
ISSO seja triste.”

O uso da forma destacada do demonstrativo, no
contexto, se justifica porque:

A) retoma elementos, que estão fora do texto, em
situação de proximidade.

B) faz referência a elementos contextuais, externos
ao texto.

C) é um elemento remissivo que faz referência
anafórica a ideias já introduzidas no texto.

D) consiste na repetição da mesma palavra na
progressão narrativa.

E) antec ipa a ide ia a ser apresentada
posteriormente.

Questão 04

No período “Entre ir e vir, a carta não havia demorado
mais que meia hora, PROVAVELMENTE muito
menos”, o termo em destaque só teria prejuízo para o
sentido original do texto, se fosse substituído por:

A) certamente.
B) seguramente.
C) supostamente.
D) possivelmente.
E) talvez.

Questão 05

Considerando o contexto em que se produziu a
colocação do pronome oblíquo destacado “aproveite
o melhor que puder o tempo que LHE resta”, pode-se
afirmar, corretamente, que foi assim realizada
porque:

A) a gramática normativa recomenda o uso da
próclise na presença de atratores, como é o caso
do substantivo tempo, que atrai o pronome
oblíquo.

B) o pronome deve ser colocado antes do verbo,
quando iniciam orações subordinadas adjetivas.

C) o verbo, em orações subordinadas, impõe o uso
da próclise.

D) quando há no período elementos com ideia
comparativa, deve-se usar a ênclise.

E) a gramática normativa impõe o uso da próclise na
presença de atratores dos pronomes pessoais
oblíquos, como é o caso do pronome relativo.

Questão 07
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“já refeita da fadiga, a levantou, a carta que havia sido
devolvida à procedência e outra vez enviada,”
A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos
gramatical, sintático e semântico, analise as
afirmativas a seguir.

I. A colocação pronominal, na segunda oração,
A LEVANTOU, foi realizada de forma
inadequada.

II. O uso do acento indicativo da crase em
“À PROCEDÊNCIA” não se apoia na gramática
normativa.

III. QUE, dentro da oração a que pertence, assume
papel de sujeito.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

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

Questão 08

Em “CARA SENHORA, lamento comunicar-lhe que a
sua vida terminará no prazo irrevogável e
improrrogável de uma semana.” os termos
destacados compõem a função de:

A) vocativo.
B) aposto.
C) sujeito.
D) adjunto adnominal.
E) complemento nominal.

Questão 09

Em qual alternativa produz-se evidente equívoco de
leitura, quando se afirma que o fragmento transcrito
do texto foi usado em sentido conotativo?

A) “ela leva afivelada uma espécie de sorriso
permanente”

B) “puxou para si uma folha de papel e começou a
escrever a primeira carta deste dia.”

C) “o que ela traz à vista é um esgar de sofrimento”
D) “É impossível, disse a morte à gadanha

silenciosa”
E) “não se poderá dizer que um trabalho destes seja

de matar, mas a verdade é que a morte chegou ao
fim exausta.”

A opção a seguir cuja forma destacada, na formação
das palavras, contraria o valor semântico indicado é:

A) irrevogáVEL- pertinência.
B) recordaÇÃO - resultado da ação.
C) servidORA- agente.
D) misteriOSA- cheia de.
E) entrelaçADOS - têm o caráter de.

De acordo com os estudos de regência verbal e com o
padrão culto da língua, o verbo destacado em
“DESEJO-lhe que aproveite o melhor que puder o
tempo que lhe resta, sua atenta servidora, morte.” é:

A) intransitivo.
B) transitivo indireto.
C) transitivo direto.
D) de ligação.
E) transitivo direto e indireto.

A figura de linguagem predominante em “ninguém no
mundo ou fora dele teve alguma vez mais poder do
que eu” é:

A) pleonasmo.
B) eufemismo.
C) sinestesia.
D) comparação.
E) metonímia.

Questão 10

Questão 11

Questão 12

Questão 13

Na evolução do texto, notam-se alguns problemas no
emprego normativo da língua que podem interferir na
compreensão segura do que se pretende comunicar.
Um dos problemas encontrados é:

A) uso ineficiente do sinal indicativo da crase.
B) falta de concordância adequada.
C) uso inadequado de minúscula e maiúscula.
D) seleção de vocábulo inadequado.
E) mau emprego das formas verbais.

Questão 14
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“Com o gesto da mão direita que já lhe conhecemos
fez desaparecer as duzentas e noventa e oito cartas,
depois, CRUZANDO SOBRE A MESA OS MAGROS
BRAÇOS, deixou descair a cabeça sobre eles”

O segmento destacado mostra formas reduzidas; a
forma reduzida do verbo “cruzar” poderia ser
adequadamente substituída, mantendo o sentido do
texto, por:

A) mas cruza sobre a mesa os magros braços.
B) quando cruzou sobre a mesa os magros braços.
C) caso cruze sobre a mesa os magros braços.
D) se cruzasse sobre a mesa os magros braços.
E) embora cruzasse sobre a mesa os magros

braços.

Questão 15

Em algumas versões do MS Windows 7, o Bitlocker é
um recurso que serve para:

A) criptografar o disco rígido por meio de inserção
de uma senha, de modo que se evite o acesso
não autorizado ao dispositivo.

B) gravação de arquivos e pastas com um tipo de
extensão, proprietária do sistema operacional,
visando à compactação dos mesmos.

C) implementar uma barra de ferramentas com
opções de acesso direto aos diversos aplicativos
presentes na área de trabalho do computador.

D) inserir uma proteção online contra fraudes e
acesso indevidos via rede, usando algumas
facilidades oferecidas pelo sistema operacional.

E) proporcionar a interface gráfica um aspecto 3D,
com transparências entre as janelas que estão
ativas na área de trabalho.

Questão 16

Um software, já embutido nas diversas versões do
Windows 8, que permite que se tenha uma proteção
contra spywares é o:

A) Aero Lite.
B) Command Prompt.
C) Mobility Center.
D) Reiser Disks.
E) Windows Defender.

Questão 17

INFORMÁTICA BÁSICA

Um usuário do MS Excel 2010, em português, que
deseje usar em uma planilha uma função que retorne
uma referência indicada por um valor de texto deve
adicionar a função:

A) ENDEREÇO
B) CORRESP
C) ÍNDICE
D) INDIRETO
E) TRANSPOR

Questão 18

Um usuário do MS Excel 2010, em português, inseriu
valores e fórmulas em células de uma planilha
conforme visto a seguir:

Na célula F34 foi inserida a fórmula:
=MÁXIMO(E27:E30)-SOMA(E27;E29)

Aexecução dessa fórmula resultou em qual valor?

A) -25
B) -1
C) 0
D) 1
E) 25

Quando um usuário do MS Excel 2010, em
português, ao trabalhar em uma planilha, clica no

ícone ele acessa a(s) funcionalidade(s) para:

A) apresentar a lista de funções que foram inseridas
mais recentemente no Excel.

B) destacar as células que contém fórmulas que
resultem em valores numéricos.

C) criar, editar, excluir e localizar todos os nomes
usados na pasta de trabalho atual.

D) monitorar os valores de determinadas células à
medida que são feitas alterações.

E) mostrar, por meios de setas, quais células são
afetadas por outras células.

Questão 19

Questão 20

Linha\Coluna D E
26 Nome Idade
27 João 23
28 Maria 25
29 José =MÉDIA(E27:E28)
30 Miriam =SOMASE(D27:D29;"J*";E27:E29)



06
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

As funcionalidades acessadas, quando se clica no
ícone do MS Word 2010, em português, são

aquelas que tratam do:

A) compartilhamento.
B) controle de versões.
C) controle de permissões.
D) fechamento de arquivos.
E) modo de compatibilidade.

Questão 21

Um usuário do MS Word 2010, em português, deseja
alternar entre maiúsculas/minúsculas um trecho
selecionado de um texto usando o teclado. Para isso,
ele deve utilizar as teclas de atalho:

A) Ctrl + Shift +A
B) Ctrl + Shift + U
C) Ctrl + Shift + K
D) Ctrl + PageUp
E) Shift + F7

Questão 22

Quando um usuário do Mozila Firefox Versão 38.0
clica no ícone , ele tem acesso ao mesmo tipo

de função caso digitasse qual(ais) a(s) tecla(s) de
atalho?

A) F1
B) F11
C) Ctrl + H
D) Ctrl + S
E) Ctrl + Shift +A

No Google Chrome, em português, versão 43.0, para
que um usuário possa abrir a página de downloads,
utilizando o teclado, quais teclas de atalho ele vai
usar?

A) Alt + E
B) Alt + T
C) Ctrl + J
D) Ctrl + P
E) Ctrl + Shift + B

Questão 24

Questão 23

Uma ferramenta de software, utilizada para tratar de
armazenamento em nuvem, é o:

A) Acrobat Reader.
B) Dropbox.
C) PKZIP.
D) Packet Tracer.
E) Outlook.

Gilberto, menor impúbere, ajuizou demanda em face
de João, seu genitor, com o objetivo de receber
alimentos. Ao despachar a inicial, no dia 15 de janeiro
de 2015, o juiz fixou alimentos provisórios
correspondentes a 20% dos ganhos líquidos de João.
O réu foi citado no dia 04 de março de 2015. Foi
expedido ofício ao empregador do réu para desconto
dos alimentos diretamente em sua folha de
pagamento e depósito na conta bancária aberta em
nome do autor. A despeito da tentativa do juiz de
conciliar as partes, não houve acordo durante a
audiência de conciliação, instrução e julgamento.
Foram ouvidas seis testemunhas. Naquela ocasião,
finda a instrução, oferecidas as alegações finais, o
juiz renovou a tentativa de conciliação, sem êxito. O
juiz, ao proferir a sentença, considerou o fato de o réu
ter mais um filho, e fixou os alimentos, em cognição
exauriente, em 15% dos rendimentos líquidos do
demandado.

Assinale a alternativa correta, com base no caso
apresentado.

A) Os alimentos são devidos a partir do ajuizamento
da demanda.

B) Os alimentos retroagem à data da citação e o
alimentante poderá requerer a repetição da
diferença paga a maior.

C) O juiz é obrigado, pela lei, a tentar conciliar as
partes no início da audiência de conciliação,
instrução e julgamento, e após o oferecimento
das alegações finais.

D) Cada parte pode comparecer à audiência
acompanhada de até dez testemunhas.

E) Caso o demandante recorra da decisão, o valor
arbitrado provisoriamente será devido somente
até o julgamento da apelação, mesmo que o
recurso extraordinário seja admitido e conhecido.

Questão 25

Questão 26

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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Sobre a comunicação dos atos processuais, é correto
afirmar que:

A) a citação por edital é cabível quando o réu está
em local inacessível.

B) a procuração confere poderes ao
patrono para recebimento de citação.

C) a citação válida suspende a prescrição.
D) havendo ações conexas tramitando em foros

diferentes, está prevento o juízo que proferiu
primeiro o despacho liminar positivo.

E) o oficial de justiça pode realizar citações em
comarcas contíguas, desde que autorizado pelos
juízos daquelas comarcas em que os atos serão
praticados.

ad judicia

Questão 27

Sobre a classificação dos processos segundo a
providência jurisdicional pretendida, assinale a
alternativa INCORRETA.

A) A doutrina brasileira, tradicionalmente, adota a
teoria trinária, dividindo a providência em
conhecimento, execução e cautelar, e
subdividindo a primeira categoria em meramente
declaratória, condenatória e constitutiva.

B) Pontes de Miranda propôs a inclusão da
modalidade mandamental como espécie de
providência.

C) Luiz Guilherme Marinoni propõe uma
classificação quinária, levando em consideração,
também, as necessidades do direito material,
dividindo as tutelas em declaratória, constitutiva,
condenatória, mandamental e executiva.

D) A ordem concedida em mandado de segurança
pode ser classificada como mandamental.

E) As tutelas constitutivas nem sempre têm uma
carga declaratória.

Questão 28

“A existência de várias pessoas integrando a relação
processual, ainda que em número elevado, não
qualifica o caráter coletivo da ação. O fenômeno,
conhecido como litisconsórcio, seja ativo, passivo ou
misto, é típico do processo individual, na medida em
que significa a mera cumulação de demandas
singulares. Diante de fatos com repercussão sobre
grupos pequenos, o litisconsórcio pode, por certo,
representar um meio viável e econômico para a
resolução da lide. Mas, diante da massificação
moderna, na qual os conflitos e as questões jurídicas
e fáticas envolvem milhares ou milhões de pessoas,
clara é a incapacidade do fenômeno litisconsorcial
para a efetivação da prestação jurisdicional no âmbito
coletivo.”

Sobre as ações coletivas, assinale a alternativa
INCORRETA.

A) A legitimação extraordinária existente nas ações
coletivas não está, em geral, subordinada à
presença do legitimado ordinário, razão pela qual
deve ser classificada como autônoma.

B) A legitimação extraordinária pode ser qualificada,
ainda, como exclusiva ou concorrente, conforme
seja suprimida ou não, respectivamente, a

daquele que seria o próprio titular da
situação jurídica litigiosa.

C) No Brasil, a atuação do Ministério Público ou das
associações não exclui a legitimação das
pessoas lesadas, quando perseguidos direitos
individuais homogêneos.

D) A legitimação autônoma subdivide-se em
primária e subsidiária.

E) A legitimação extraordinária subsidiária é própria
da fase de conhecimento do processo.

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro.

. 4 ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2014. p. 120-121.

Ações Coletivas e Meios
de Resolução Coletiva de Conflitos no Direito Comparado e
Nacional

legitimatio

Questão 29
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Abalizada doutrina propõe nova sistematização da
Teoria Geral do Processo quando trata do acesso à
justiça por meio dos juizados especiais cíveis e ação
civil pública. Sobre os princípios que informam o
acesso à justiça, marque a assertiva correta.

A) O princípio da operosidade pressupõe a
existência de sujeitos de direitos, capazes de
estar em juízo, sem óbice de natureza financeira,
desempenhando adequadamente o seu labor, de
sorte a possibilitar, na prática, a efetivação dos
direitos individuais e coletivos, que organizam
uma determinada sociedade.

B) O princípio da acessibilidade pressupõe que as
pessoas, quaisquer que sejam elas, que
participam direta ou indiretamente da atividade
judicial ou extrajudicial, devem atuar da forma
mais produtiva e laboriosa possível para
assegurar o efetivo acesso à justiça.

C) O princípio da instrumentalidade pressupõe que
o processo possa assegurar ao vencedor tudo
aquilo que ele tem direito a receber, da forma
mais rápida e proveitosa possível, com menor
sacrifício para o vencido.

D) O princípio da segurança pressupõe que se deve
procurar a busca da verdade real sempre,
mesmo que a celeridade seja sacrificada.

E) O princípio da proporcionalidade pressupõe que
o juiz, quando tiver que fazer uma escolha entre a
aplicação de uma ou outra norma, um ou outro
princípio, escolha a solução que se ajuste com o
interesse mais valioso dentre aqueles em jogo,
harmonizando os princípios e os fins que
informam este ou aquele ramo do direito.

Questão 30

Assinale a alternativa em desacordo com os
entendimentos consolidados em enunciados de
súmula do Superior Tribunal de Justiça.

A) A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido
for inferior a sessenta salários mínimos, se aplica
a sentenças ilíquidas.

B) Reconhecida a continência, devem ser reunidas
na Justiça Federal as ações civis públicas
propostas nesta e na Justiça Estadual.

C) O § 2º do art. 6º da Lei nº 9.469/1997, que obriga
à repartição dos honorários advocatícios, é
inaplicável a acordos ou transações celebrados
em data anterior à sua vigência.

D) O parágrafo único do art. 741 do CPC não se
aplica às sentenças transitadas em julgado em
data anterior à da sua vigência.

E) A falta de ajuizamento da ação principal no prazo
do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia
da liminar deferida e a extinção do processo.

Questão 31

As Leis nº 9.099/1995, nº 10.259/2001 e nº
12.153/2009 dispõem, respectivamente, sobre os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Juizados
Especiais Cíveis e Criminais Federais e Juizados
Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios. Em relação ao sistema recursal dessas
leis, marque a alternativa correta.

A) Nos Juizados Especiais Cíveis é cabível o
recurso de agravo de instrumento de decisões
em que sejam deferidas antecipações de tutela.

B) Nos Juizados Especiais Cíveis Federais é
cabível agravo de instrumento de decisões em
que sejam deferidas medidas cautelares no
curso do processo.

C) Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública é
incabível o recurso de agravo de instrumento de
decisões antecipatórias da tutela de mérito.

D) Nos Juizados Especiais Cíveis é incabível o
recurso de embargos de declaração de decisão
interlocutória.

E) Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública é
cabível recurso inominado adesivo.

Questão 32
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Sem o instrumento do mandato, o advogado não será
admitido a procurar em juízo. Poderá, todavia, em
nome da parte, intentar ação, a fim de evitar
decadência ou prescrição, bem como intervir, no
processo, para praticar atos reputados urgentes.
Nestes casos, o advogado se obrigará, independente
de caução, a exibir o documento de mandato no
prazo de:

A) 10 (dez) dias improrrogáveis.
B) 15 (quinze) dias improrrogáveis.
C) 10 (dez) dias, prorrogáveis até outros 10 (dez)

dias, por despacho do juiz.
D) 15 (quinze) dias, prorrogáveis até outros 15

(quinze) dias, por despacho do juiz.
E) 30 dias improrrogáveis.

Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos
NÃO poderão versar sobre:

A) falta ou nulidade de citação.
B) inexigibilidade do título.
C) ilegitimidade das partes.
D) cumulação indevida de execuções.
E) causas impeditivas, modificativas ou extintivas

da obrigação, como pagamento, novação,
compensação, transação ou prescrição,
anteriores à sentença.

“As fontes do direito são o meio de revelação do
conteúdo dos princípios e das regras que compõem
determinado sistema de normas.”

Qual das seguintes fontes do Direito Processual Civil
é classificada como formal?

A) Costume
B) Analogia
C) Jurisprudência
D) Regimento interno de tribunal
E) Equidade

GREGO, Leonardo. , volume I, 5.
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 27.

Instituições de Processo Civil

Espécie de defeito dos atos processuais que pode ser
corrigida de ofício pelo juiz, porquanto não afeta
requisitos essenciais do ato, mas algum requisito
meramente útil. Trata-se de:

A) irregularidade.
B) nulidade relativa.
C) nulidade absoluta.
D) erro material.
E) inexistência.

É efeito da citação, previsto no art. 264 do Código de
Processo Civil de 1973:

A) prevenção do juízo.
B) litispendência.
C) constituição do devedor em mora.
D) estabilização da demanda.
E) interrupção da prescrição.

Em regra, a apelação é recebida em seu efeito
devolutivo e suspensivo. Todavia, será recebida
somente em seu efeito devolutivo quando interposta
de sentença que:

A) homologar a divisão ou demarcação; condenar à
prestação de alimentos; julgar a liquidação de
sentença; decidir o processo cautelar.

B) decidir processo cautelar; rejeitar liminarmente
e m b a r g o s à e x e c u ç ã o o u j u l g á - l o s
improcedentes; julgar procedente o pedido de
instituição de arbitragem; confirmar a
antecipação dos efeitos da tutela.

C) condenar à prestação de alimentos; julgar a
liquidação de sentença; julgar procedente o
pedido de instituição de arbitragem; confirmar a
antecipação dos efeitos da tutela.

D) homologar a divisão ou demarcação; julgar a
liquidação de sentença; rejeitar liminarmente
e m b a r g o s à e x e c u ç ã o o u j u l g á - l o s
improcedentes; decidir o processo cautelar.

E) confirmar o pedido de tutela antecipada; julgar a
liquidação de sentença; decidir o processo
cautelar; rejeitar liminarmente embargos à
execução ou julgá-los improcedentes.

Questão 33 Questão 35

Questão 36

Questão 38

Questão 37

Questão 34



10
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

A teoria geral da execução é desenvolvida em torno
de princípios que a informam. Aquele que NÃO se
relaciona ao tema é o Princípio da(o):

A) Efetividade da Execução Forçada.
B) Menor Sacrifício Possível do Executado.
C) Modicidade.
D) Contraditório.
E) Desfecho Único.

João e Maria casaram-se em novembro de 1988 pelo
regime de comunhão parcial de bens. Ao longo dos
20 anos seguintes, amealharam dois apartamentos e
dois carros. Em abril de 2008, separaram-se
judicialmente de forma consensual, mas não
chegaram a um acordo sobre a partilha dos bens. Em
janeiro de 2009, o ex-cônjuge virago ajuizou ação de
conversão de separação em divórcio.

Com observância do enunciado, indique a assertiva
correta.

A) Caso o ex-cônjuge virago distribua a ação de
conversão de separação em divórcio no foro em
que tramitou a ação de separação, não haverá
competência funcional do juízo que julgou a
primeira demanda.

B) Se a guarda dos filhos não tiver sido decidida na
separação judicial, não poderá a autora cumular
este pedido na conversão em divórcio, ainda que
requeira o processamento sob o rito ordinário.

C) O réu poderá arguir a preliminar processual de
impossibilidade jurídica do pedido, em virtude da
ausência de decurso do prazo de um ano da data
da separação judicial.

D) A autora poderá cumular pedido de partilha de
bens, caso em que o valor da causa será igual ao
preço dos imóveis.
Caso o ex-cônjuge virago cumule pedido de
alimentos, o rito a ser seguido será o sumário.

E)

A uniformização de jurisprudência é instituto que visa
diminuir os efeitos nocivos da divergência
jurisprudencial. No que respeita o referido
instrumento processual, assinale a assertiva
INCORRETA.

A) Trata-se de instrumento por meio do qual se
suspende um julgamento no tribunal, a fim de
que seja apreciado, em tese, o direito aplicável à
hipótese concreta.

B) A súmula de jurisprudência possui força
vinculante, obrigando os magistrados de
instância inferior a julgar conforme os
entendimentos consolidados pelos tribunais.

C) Determinada a correta aplicação da norma
jurídica que incide sobre o caso em análise pelo
tribunal, o julgamento pelo órgão suscitante fica
vinculado à referida determinação.

D) O órgão fracionário deverá votar sobre a
existência ou não de divergência que justifique a
suspensão do processo, a qual, reconhecida,
ensejará a remessa dos autos ao órgão
competente segundo as normas locais para
apreciação da admissibilidade do incidente.

E) Havendo tese que seja adotada pela maioria
absoluta dos participantes do julgamento, esta
será incluída na súmula de jurisprudência
dominante do tribunal.

Os requisitos de admissibilidade dos recursos
processuais são classificados de diversas formas.
Com base em fundamento doutrinário, assinale a
alternativa correta.

A) Há processualistas que classificam os requisitos
recursais em extrínsecos, atinentes à
existência do direito de recorrer, e intrínsecos,
concernentes ao exercício de tal direito.

B) Há processualistas que classificam os requisitos
recursais em objetivos, relativos à pessoa que
interpõe o recurso, e subjetivos, concernentes ao
recurso considerado em si próprio.

C) Os impedimentos recursais são os fatos cuja
presença torna autorizada a interposição do
recurso, tais como a renúncia e a desistência.

D) As “condições do recurso” são o juízo investido
de jurisdição, partes capazes e demanda
regularmente formulada, e os “pressupostos
recursais”, a legitimidade para recorrer, o
interesse em recorrer e a possibilidade jurídica
do recurso.

E) Há doutrina que sustenta a interposição do
recurso como um exercício do poder de ação,
analisando as “condições do recurso” e os
“pressupostos recursais”.

Questão 39

Questão 40

Questão 41

Questão 42
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O processo cautelar é aquele que tem por finalidade
assegurar a efetividade de um provimento
jurisdicional a ser produzido em outro processo. O
arresto e o sequestro são duas espécies típicas de
medidas cautelares. Sobre tais medidas, assinale a
alternativa correta.

A) Sequestro é a medida cautelar de apreensão de
bens destinada a assegurar a efetividade de um
processo de execução por quantia certa.

B) Arresto é a medida cautelar de apreensão de
bens destinada a assegurar a efetividade de
futura execução para entrega de coisa certa.

C) O para a concessão do arresto
consiste na existência de prova literal da dívida
líquida e certa.

D) As causas ( ) elencadas nos
arts. 813 e 822 do CPC, que permitem o arresto e
o sequestro, respectivamente, são taxativas.

E) A medida cautelar de sequestro não se presta a
assegurar a entrega dos frutos e rendimentos da
coisa certa.

fumus boni iuris

periculum in mora

A consignação em pagamento é uma das formas de
extinção das obrigações. A respeito do procedimento
especial para consignação em pagamento, assinale
a alternativa correta.

A) A petição inicial da ação de consignação em
pagamento deve observar tão somente os
requisitos dos arts. 39, I, e 282, ambos do CPC.

B) A prova de depósito sempre acompanhará a
petição inicial.

C) O requerimento efetuado pela parte ré para
levantamento do depósito não importa em
reconhecimento do pedido.

D) Autorizado o depósito pelo juízo, deverá ser
efetuado em cinco dias, sob pena de extinção do
processo sem resolução do mérito.

E) O procedimento é cabível apenas para
consignação em pagamento de quantia.

A obrigação pode ser desdobrada em dois elementos
distintos, um de caráter pessoal, que é a dívida
( ), e outro de caráter patrimonial, que é a
responsabilidade ( ) e que se traduz na
sujeição do patrimônio a sofrer a sanção civil. No
tocante à legitimidade passiva no processo de
execução, marque a alternativa correta, observando
os elementos da obrigação.

A) Uma pessoa não pode sujeitar seu patrimônio
ao cumprimento de uma obrigação sem ser o
devedor.

B) O novo devedor, que assumiu, com
consentimento do credor, a obrigação, não tem
legitimidade passiva no processo de execução.

C) O devedor originário tem a dívida e a
responsabilidade pela dívida.

D) Se a execução já estiver em curso, o herdeiro
sucessor do obrigado originário pode ser
executado imediatamente após o falecimento do
obrigado.

E) O responsável tributário sempre tem a dívida e a
responsabilidade pelo seu pagamento.

Schuld
Haftung

Questão 43

Questão 44

Questão 45
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Indique dentre as opção que seguem aquela que está
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, sedimentada a partir dos julgamentos dos
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC e Resolução
nº 8 de 2008 do STJ).

A) A petição inicial da ação monitória para cobrança
de soma em dinheiro deve ser instruída com
demonstrativo de débito atualizado até a data do
ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência
ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos
termos do art. 284 do CPC.

B) No caso de sentença ilíquida, para a imposição
da multa prevista no art. 475-J do CPC, torna-se
desnecessária a intimação do devedor, na
pessoa do seu advogado, após a liquidação da
obrigação.

C) O recurso adesivo não pode ser interposto pelo
autor da demanda indenizatória, julgada
procedente, quando arbitrado, a título de danos
morais, valor inferior ao que era almejado.

D) Cancela-se a distribuição da impugnação ao
cumprimento de sentença ou dos embargos à
execução na hipótese de não recolhimento das
custas no prazo de 90 dias, no entanto, é
imprescindível a prévia intimação da parte;
determina-se o cancelamento se o recolhimento
das custas, embora intempestivo, estiver
comprovado nos autos.

E) Na execução individual de sentença proferida em
ação civil pública que reconhece o direito de
poupadores aos expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (i)
cabe a inclusão de juros remuneratórios nos
cálculos de liquidação se inexistir condenação
expressa; (ii) não incidem os expurgos
inflacionários posteriores a título de correção
monetária plena do débito judicial.

Questão 46

Marque a alternativa correta sobre o juízo
competente para a execução.

A) A competência é relativa e prorrogável em se
tratando de execução de sentença civil
condenatória.

B) A execução de alimentos pode ser proposta no
foro do domicílio ou residência do alimentando,
que ainda que a sentença exequenda tenha sido
proferida em foro diverso.

C) O título executivo criado no estrangeiro, mas que
deva ser cumprido no Brasil, executa-se perante
a Justiça Federal.

D) A execução de sentença condenatória contra a
Fazenda Pública segue o procedimento do art.
475-I do CPC.

E) A competência para processar e julgar a
execução de dívida ativa da Fazenda Pública não
exclui a dos juízos da falência, da concordata, da
liquidação, da insolvência e do inventário.

Questão 47

Assinale os recursos cabíveis no processo de
mandado de segurança.

A) Apelação e recurso em sentido estrito
B) Apelação e embargos de declaração
C) Agravo contra decisão proferida em primeira

instância e embargos infringentes
D) Embargos de declaração e recurso inominado
E) Agravo interno e embargos infringentes

Questão 48

Indique o requisito obrigatório da petição inicial de
recuperação judicial.

A) Certidão de inexistência de interdição civil do
administrador

B) Certidão criminal da pessoa jurídica
C) Relação de todos os produtos e serviços

fornecidos pela empresa
D) Relação de credores e empregados
E) Relação dos bens de todos os sócios.

Questão 49
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No processo judicial pode(m) depor como
testemunha(s):

A) os cegos e os surdos, quando a ciência do fato
não depender dos sentidos que lhes faltam.

B) o interdito por demência.
C) aquele que, ao tempo em que deve depor, não

está habilitado a transmitir as percepções.
D) o menor de 16 (dezesseis) anos.
E) o cônjuge de alguma das partes.

Questão 50
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Motivado pela leitura dos textos seguintes, sem,
contudo, copiá-los ou parafraseá-los, redija um
TEXTO DISSERTATIVO com, no mínimo, 20 e, no
máximo, 25 linhas, em modalidade e limites
solicitados, em norma padrão da língua portuguesa,
atribuindo-lhe um título, sobre o tema: QUAIS OS
EFEITOS DA LEI DA PALMADA NA SOCIEDADE
BRASILEIRA?

Texto 1

A Lei Menino Bernardo é o nome adotado
pelos deputados para projeto de lei 7672/2010, da
Presidência da República brasileira, proposto ao
Congresso Nacional Brasileiro que visa proibir o uso
de castigos físicos ou tratamentos cruéis ou
degradantes na educação de crianças e
adolescentes. A imprensa brasileira apelidou a lei de
Lei da Palmada. O projeto prevê que pais que
maltratarem os filhos sejam encaminhados a
programa oficial de proteção à família e a cursos de
orientação, tratamento psicológico ou psiquiátrico,
além de receberem advertência. A criança que sofrer
a agressão, por sua vez, deverá ser encaminhada a
tratamento especializado. A proposta prevê ainda
multa de três a 20 salários mínimos para médicos,
professores e agentes públicos que tiverem
conhecimento de agressões a crianças e
adolescentes e não denunciarem às autoridades.

Texto 2

Texto 3

As cr ianças e os ado lescentes são
especialmente afetados pela violência. Mesmo com
os esforços do governo brasileiro e da sociedade em
geral para enfrentar o problema, as estatísticas ainda
apontam um cenário desolador em relação à

Disponíve l em: <ht tp : / /www.bbc.co.uk/por tuguese/
noticias/2013/11/131119_lei_palmada_brasil_dia_mundial_direit
os_criancas_lgb.shtml>.Acesso em: 04 jul.2015.

Disponível em: <http://www.google.com.br>.

PROVA DE REDAÇÃO violência contra crianças e adolescentes. A cada dia,
129 casos de violência psicológica e física, incluindo
a sexual, e negligência contra crianças e
adolescentes são reportados, em média, ao Disque
Denúncia 100. Isso quer dizer que, a cada hora, cinco
casos de violência contra meninas e meninos são
registrados no País. Esse quadro pode ser ainda mais
grave se levarmos em consideração que muitos
desses crimes nunca chegam a ser denunciados.
Disponível em: <http://www.unicef.org/brazil/pt/activities.html>.
Acesso em: 04 jul.2015.
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