
 
 

 
 

 
 

CARGO(S): ADVOGADO 
 
 
Nome do Candidato: _________________________________________________________ 
 
Assinatura do Candidato: _____________________________________________________ 
 

� Ao receber o caderno de provas, verifique atentamente se está completo, sem rasuras, 
sem falhas de impressão, etc. Caso encontre alguma irregularidade, solicite ao fiscal a sua 
substituição; 

    
� Este caderno deve conter 20 (vinte) questões de múltipla escolha, com 05 (cinco) 

alternativas cada uma (A, B, C, D e E), porém, para cada questão há apenas uma 
alternativa correta; 

   
� Será atribuída pontuação 0,0 (zero) a questões com mais de uma opção assinalada, 

questões sem opção, com rasuras ou preenchidas a lápis; 
 

� Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa 
correta ou qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os 
candidatos e, os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não 
os obtiveram, independente de recurso. 

� Cada questão vale 5,0 pontos; 
 

� O candidato dispõe de até 3 (três) horas para fazer a prova, incluindo o preenchimento da 
folha de respostas; 
 

� Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher a folha de respostas, com uma das 

seguintes formas:                  X  
 

� A folha de respostas não poderá ser substituída, por isso, preencha-a corretamente; 
 

� Não é permitido nenhum tipo de comunicação com outro candidato e/ou qualquer 
instrumento receptor/transmissor de mensagens, em como qualquer espécie de consulta; 

 
� O candidato somente poderá retirar-se da sala transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do 

início da prova; 
 

� Os dois últimos candidatos de cada sala somente poderão retirar-se da sala 
simultaneamente; 

 
� Ao terminar a prova entregue ao fiscal da sala todo o material recebido: caderno de provas 

e a folha de respostas, devidamente assinados. 
 

 
BOA PROVA. 

 



PROVA DE LINGUA PORTUGUESA  
 

Bebê globalizado 
 
Camilla Costa 
 
Adquira o óvulo em um país, faça a fertilização em outro e contrate a mãe de aluguel num terceiro. 
Está pronto o seu filho – com muita economia. 
 
 Seu celular é made in China. A camiseta foi produzida no Vietnã. O vinho que você bebe veio 
da Argentina. Se tudo é globalizado, por que o seu filho não pode ser? A nova moda entre os casais 
que precisam de ajuda para ter filhos é recorrer a países como Índia, Grécia e Panamá, onde é 
possível comprar óvulos ou esperma, fazer a inseminação, alugar uma barriga e até fazer o parto. A 
vantagem disso é que fica mais barato e permite realizar legalmente procedimentos que são proibidos 
em muitos países - como o comércio de óvulos e esperma e barriga de aluguel remunerada. 
 O negócio é explorado por empresas como a Planet Hospital, em cujo site 
(www.planethospital.com) o cliente pode escolher de qual país virá o óvulo e/ou o esperma, onde 
nascerá o bebê, onde vai morar a mãe de aluguel e até selecionar o sexo da criança. Dos clientes da 
Planet Hospital, 40% são casais homossexuais que querem ter filhos biológicos. Os outros são casais 
heterossexuais, geralmente com mais de 40 anos. A prática é legal, mas é vista com maus olhos por 
alguns cientistas. “Por mais que seja aceitável do ponto de vista médico, isso é exploração da pobreza 
[da mãe de aluguel], diz o especialista em reprodução Carlos Petta, da Unicamp. 

(Revista Super Interessante, edição 296, outubro/2011, p. 28.) 
 
01. De acordo com o texto,  
 
A) a prática de ter bebês por inseminação assistida é um negócio lucrativo que atinge casais somente 
da Índia, Grécia e Panamá. 
B) a inseminação de bebês é uma prática legalizada em todos os países, mas só realizada em alguns. 
C) a prática de ter bebês por inseminação é realizada em países pobres. 
D) a inseminação de bebês é um negócio assistido e lucrativo para os especialistas em reprodução, 
como os da Unicamp. 
E) a prática de inseminação de bebês requer que os óvulos e espermatozóides sejam de países 
diferentes dos clientes que a contratam. 
 
02. Para a autora do texto,  
 
A) a inseminação é aceitável do ponto de vista médico, legal e ético, por isso é empregada em países 
como o Brasil. 
B) a inseminação assistida é artificial, portanto, requer altos investimentos por casais que já são 
usuários de produtos importados. 
C) a inseminação é uma nova moda entre casais homossexuais, para auxiliar casais heterossexuais 
acima de 40 anos de idade. 
D) a inseminação é um negócio lucrativo e economicamente viável a casais que requerem auxílio 
nesse procedimento. 
E) a inseminação é uma prática recorrente em países como a China, o Vietnã e a Argentina, assim 
como na Índia, Grécia e Panamá. 
 
03. Assinale a alternativa correta sobre o emprego da colocação dos pronomes.  
 
A) Foi lhe preciso esclarecer os fatos sobre os negócios da Planet Hospital. 
B) Após a entrevista, o cientista, muito nervoso, chegou a agredi-lo. 
C) Respondeu direta e objetivamente o diretor da Planet Hospital: Eu dir-lhe-ria tudo o que sei. 
D) Ao ser entrevistado, um dos médicos da Planet Hospital comentou que aquilo aborrecia-o. 
E) Em escondendo-se os fatos, a Planet Hospital passa a ser manchete na mídia. 
 
 
 
 
 



04. Observe as expressões do texto:  
 
I - “Dos clientes da Planet Hospital, 40% são casais homossexuais que querem ter filhos biológicos.” 
II – “Os outros são casais heterossexuais, geralmente com mais de 40 anos.” 
 
Assinale o que for correto sobre o emprego dos numerais nessas expressões. 
 
A) Em I e II, os numerais são escritos em romano, classificados como ordinais. 
B) Em I e II, os numerais são escritos em arábico, classificados como ordinais.  
C) Em I e II, os numerais são escritos em romano, classificados como fracionários. 
D) Em I e II, os numerais são escritos em arábico, classificados como multiplicativos. 
E) Em I e II, os numerais são escritos em arábico, classificados como cardinais. 
 
05. Sobre o uso da crase, assinale a alternativa que não está correta gramaticalmente.  
 
A) Toda discussão sobre inseminação assistida leva à lembrança o papel da mãe de aluguel. 
B) À medida que os números de inseminações assistidas aumentam, crescem os números de mães 
de aluguel. 
C) Há casais que vão à Índia para realizarem inseminação assistida. 
D) Não ir às reuniões que demonstrem o que é o desenvolvimento da inseminação assistida é um 
equívoco a qualquer cientista genético. 
E) Os médicos brasileiros observam o desenvolvimento crescente das inseminações assistidas à 
distância. 
 
06. Assinale a alternativa em que não há o emprego gramaticalmente correto do artigo. 
 
A) Naquele dia, em que a entrevista foi marcada, chegou o diretor, o assistente-geral e a porta-voz da 
Planet Hospital. 
B) Apresentaram-se uns cientistas inexpressivos para emitir parecer sobre os procedimentos da 
inseminação assistida. 
C) No total das inseminações, o Planet Hospital já realizou uns trezentos procedimentos. 
D) Ao ser questionado, o diretor da Planet Hospital ficou vermelho como um pimentão. 
E) Todos os quatro médicos acompanharam o diretor na entrevista com a imprensa. 
 
07. Assinale o que for gramaticalmente correto sobre a expressão do texto: “A prática é legal, 
mas é vista com maus olhos por alguns cientistas.”. 
 
A) Há duas orações, sendo a segunda uma oração coordenada sindética adversativa. 
B) Há duas orações, sendo a primeira uma oração adjetiva e a segunda, uma oração subordinada 
predicativa. 
C) Há duas orações, sendo a segunda uma oração coordenada sindética explicativa. 
D) Há duas orações, sendo a primeira uma oração coordenada assindética e a segunda, uma oração 
coordenada apositiva. 
E) Há duas orações, sendo a segunda uma oração subordinada adjetiva explicativa. 
 

 
PROVA DE INFORMÁTICA  

 
08. Marque a alternativa verdadeira sobre o Windows. 
 
A) O Desktop gerencia a interface gráfica do Windows  
B) O Windows não é um Sistema Operacional e sim um gerenciador de arquivos 
C) O Windows não permite a comunicação com o hardware 
D) O Windows é um ótimo navegador web 
E) O Windows é um Sistema Operacional 
 
 
 
 
 



09. Para se alterar o nome de uma planilha no MS EXCEL, o usuário pode: 
 
A) Utilizar a opção “Salvar Como” 
B) Utilizar a opção “Inserir Nome” 
C) Dar dois cliques com o mouse na aba da planilha 
D) Utilizar CTRL + N e digitar o novo nome 
E) Utilizar SHIFT + N e digitar o novo nome 
 
10. Um software que acessa páginas da internet também é denominado de: 
 
A) Home Page 
B) Navegador ou Browser 
C) Site 
D) SlideShare 
E) Gerenciador de Arquivos 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
11. Conforme previsto no artigo 24, inciso I da Lei 8666/93 é dispensável a realização de 
licitação para contratação de obras e serviços de engenharia cujo valor não exceda: 
 
A) R$ 5.000,00 
B) R$ 8.000,00 
C) R$ 10.000,00 
D) R$ 15.000,00 
E) R$ 25.000,00 
 

12. Analise as afirmativas abaixo e após assinale a alternativa correta. Conforme § 2o  do artigo 
7º da Lei 8666/93 as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos 
interessados em participar do processo licitatório; 
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição da maioria dos seus custos 
unitários; 
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 
decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo 
com o respectivo cronograma; 
 
A) Somente III está correta. 
B) Somente I e II estão corretas. 
C) Somente I e III estão corretas. 
D) Somente II e III estão corretas.  
E) I, II e III estão corretas. 
  
13. Convalidação é o ato administrativo pelo qual é suprido o vício sanável de um ato ilegal, 
com efeitos retroativos. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela em que se admite a 
convalidação: 
 
A) quanto ao motivo; 
B) quanto à finalidade; 
C) quanto à forma, se ela for essencial à validade do ato; 
D) quando não se tratar de competência exclusiva; 
E) quando o objeto for ilegal. 
 
 
 
 
 
 



14. Acerca do controle de constitucionalidade incidental é CORRETO afirmar: 
 
A) pode ser suscitado apenas em processos de conhecimento; 
B) poderá ter como objeto toda e qualquer espécie normativa (leis e atos administrativos normativos 
em geral), editada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios; 
C) tem como única finalidade a defesa do ordenamento constitucional contra as leis com ele 
incompatíveis; 
D) esta espécie de controle é exercida exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal; 
E) os Tribunais só poderão declarar a inconstitucionalidade das leis e demais atos do Poder Público 
pelo voto de dois terços dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, em razão 
da denominada “reserva de plenário”. 
 
15. Em relação ao Mandado de Segurança, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) Equiparam-se às autoridades, para os efeitos da aplicação da lei que disciplina o mandado de 
segurança individual e coletivo, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os 
administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as 
pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a 
essas atribuições.  
B) Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos 
administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de 
serviço público.  
C) Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o 
mandado de segurança.  
D) O titular de direito líquido e certo decorrente de direito, em condições idênticas, de terceiro poderá 
impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer, no prazo de 
30 (trinta) dias, quando notificado judicialmente.  
E) No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou 
estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de 
terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em 
cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 05 (cinco) dias. 
 
16. A respeito da execução fiscal, é CORRETO afirmar: 
 
A) O executado será citado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 
mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução; 
B) a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por 
outra forma; 
C) Na execução por carta, os embargos do executado serão oferecidos no Juízo deprecado, que os 
remeterá ao Juízo deprecante, para instrução e julgamento, ainda que os embargos tenham por objeto 
vícios ou irregularidades de atos do próprio Juízo deprecado; 
D) O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados 
bens sobre os quais possa recair a penhora, correndo, neste período, o prazo de prescrição; 
E) Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens 
penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. 
 
17. Nos termos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) o agente público que frustra 
a licitude de processo licitatório ou dispensa-o indevidamente, está sujeito às seguintes 
sanções, EXCETO: 
 
A) perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, 
perda da função pública; 
B) ressarcimento integral do dano, quando houver. 
C) perda da função pública e suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos. 
D) pagamento de multa civil de até três vezes o valor do dano; 
E) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de cinco anos. 
 



18. “O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de 
decadência de três anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do 
comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a sua autorização 
escrita, ou para a realização de benfeitorias necessárias.” A citação acima se refere a qual 
cláusula especial do contrato de compra e venda? Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) retrovenda 
B) perempção 
C) preferência 
D) venda a contento 
E) venda com reserva de domínio. 
 
19. “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente 
os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.” A 
citação refere-se: 
 
A) à teoria da responsabilidade civil subjetiva 
B) ao instituto do abuso do direito 
C) ao princípio da relatividade subjetiva dos efeitos dos contratos 
D) ao princípio da proteção da dignidade da pessoa humana 
E) à responsabilidade civil contratual. 
 
20. Com relação ao Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A) Tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por 
acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. 
B) Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; 
observado o requisito mínimo da existência de alguns melhoramentos indicados pelo Código 
Tributário Nacional. Entre eles está rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para 
distribuição domiciliar. 
C) Na determinação da base de cálculo, se considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter 
permanente no imóvel, para efeito de sua utilização e exploração, salvo os bens mantidos em caráter 
permanente ou temporários para aformoseamento ou comodidade. 
D) Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor 
a qualquer título. 
E) Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor 
a qualquer título. 
 
 


