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Instruções
LEIA COM ATENÇÃO
1.

Este Caderno de Provas, com páginas numeradas de 1 a 19, é constituído de:
uma Prova Objetiva com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com quatro alternativas, assim distribuídas:
•
•
•
•
•

01 a 08
09 a 13
14 a 18
19 e 20
21 a 50

–
–
–
–
–

Língua Portuguesa
Noções de Informática
Matemática
Ética e Filosofia
Conhecimentos Específicos

uma Prova Discursiva constituída de uma Redação sobre um tema do conhecimento específico.

2. Caso o Caderno de Provas esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua.
3. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas
As respostas das questões devem ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não
porosa, fabricada em material transparente, para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção.
3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa escolhida no
CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente o círculo correspondente.
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida.

N.º da
Questão
A
B
C
D
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não houver marcação.

4. Na elaboração da Redação, poderá ser usada para rascunho a página 18 deste Caderno, mas o texto definitivo deverá ser transcrito
na Folha de Redação. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa.

5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.
6. Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS e da FOLHA DE REDAÇÃO por erro do candidato.
7. A duração das Provas é 4 (quatro) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS da Prova
Objetiva e da FOLHA DE REDAÇÃO da Prova Discursiva.

8. Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início das provas, o candidato poderá retirar-se da sala de provas. O candidato
que insistir em sair da sala de provas antes de decorrido esse tempo deverá assinar Termo de Ocorrência declarando sua
desistência do concurso.

9. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Provas somente quando estiver faltando 30 minutos para o término
das provas.

10. Na página 19 deste Caderno de Provas, encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utilizada para a
transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para posterior conferência com o
gabarito somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início das provas.

11. Terminadas as provas, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal este Caderno de Provas, o CARTÃO DE
RESPOSTAS e a FOLHA DE REDAÇÃO.

PROVA OBJETIVA
Língua Portuguesa
INSTRUÇÃO: Leia o trecho abaixo do artigo Presidente: líder ou gerente?, de Maílson da Nóbrega, e
responda às questões de 01 a 03.

[...]
A meu juízo, o Brasil precisa de líderes políticos transformadores, capazes de empreender reformas e
assim ampliar o potencial de crescimento e bem-estar. São pessoas aptas a mobilizar a sociedade e a classe
política para enfrentar e resolver problemas, o que implica motivar, seduzir, agregar, organizar, orientar,
focalizar. O líder virtuoso precisa ter visão de futuro, habilidade para construir maiorias no Congresso e
capacidade para identificar e atacar os problemas mais relevantes de sua época.
Rever opiniões, reconhecer erros e considerar novas realidades são igualmente atributos do líder sensato
e verdadeiro. Fluência verbal, carisma e capacidade de se comunicar são características requeridas nas
modernas democracias de massas, pois é assim que o líder transmite mensagens, ideias, estímulos.
Valorizar a experiência administrativa para o exercício do cargo de presidente é menosprezar a boa
política.
(Revista Veja, 17/09/2014.)

Questão 01
O fragmento anuncia várias características de um líder político atual na ótica do autor. Em resumo, esse líder
(A) precisa dedicar-se à construção de um país do futuro.
(B) deve transmitir confiança ao povo para conquistar a sociedade e a classe política.
(C) deve ter visão do futuro, agir sobre o passado e enfrentar o presente.
(D) precisa usar linguagem popular de modo a comunicar-se com a massa.

Questão 02
O uso de adjetivos em um texto é um recurso que evidencia a intencionalidade do autor, inserindo marcas
apreciativas e valores ideológicos. Em geral, o adjetivo flexiona-se de forma a concordar com o substantivo a
que se refere; há casos em que o adjetivo não se flexiona em gênero, somente em número. No texto, quais
apresentam essa concordância?
(A) virtuoso, transformadores, aptas
(B) modernas, administrativa, política
(C) capazes, relevantes, verbal
(D) políticos, novas, sensato

Questão 03
No trecho o que implica motivar, seduzir, agregar, organizar, orientar, focalizar, as ações são separadas por
vírgula porque
(A) isolam o predicado verbal do sujeito.
(B) constituem uma sequência enumerativa com a mesma função sintática.
(C) constituem orações subordinadas substantivas.
(D) destacam que um termo foi usado fora de seu lugar canônico.
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Questão 04
Leia as frases abaixo.
III III IV -

Enquanto houver leitores, haverá livros.
Mais de um terço dos jovens no Brasil nunca desliga o celular.
Vossa Senhoria tomou posse de seu mandato em dia auspicioso.
Hoje são 08 de março, dia da mulher.

Sobre a concordância verbal empregada nas frases, assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) Em II, o verbo desligar deveria ser pluralizado visto que a expressão mais de é indicativa de plural.
(B) O verbo haver no sentido de existir flexiona-se somente na 3ª pessoa do singular, como ocorre em I.
(C) Com pronomes de tratamento, a concordância verbal se dá na 3ª pessoa; em III, no singular, pois o
pronome está no singular.
(D) Em IV, o verbo ser concorda com o numeral, mas também poderia concordar com a palavra dia,
subentendida antes do numeral.
Questão 05
Leia abaixo partes de um ofício encaminhado ao reitor de uma universidade pelo coordenador de atividades de
ensino direcionadas a cidades do interior.
Temos o prazer de encaminhar a Vossa Excelência o Relatório de Atividades da Universidade do Estado
de XXXXXXX relativo ao ano de 2015.
Tomamos a liberdade de chamar vossa atenção para o programa de interiorização desenvolvido pela
universidade, que cumpre, assim, na plenitude, a finalidade primeira de uma instituição universitária de
caráter estadual.
Atenciosamente,
Sobre aspectos da redação desse ofício, analise as afirmativas.
I - Por tratar-se de ofício ao reitor de uma universidade, o pronome no trecho vossa atenção está correto.
II - O espaçamento entre as linhas deve ser simples e entre parágrafos deve haver uma linha em branco,
corretamente observado no ofício acima.
III - A finalização do ofício deve vir centralizada, logo acima do nome do remetente, assim o Atenciosamente
está em local impróprio.
IV - A forma Atenciosamente não cabe, pois quem envia é coordenador e o destinatário é pessoa de respeito
pelo cargo, deveria ser Respeitosamente.
V - O pronome de tratamento correto para reitores é Vossa Magnificência, assim o usado no ofício está
incorreto.
Estão corretas as afirmativas
(A) I, III e IV, apenas.
(B) I, II, III e V, apenas.
(C) II, III, IV e V, apenas.
(D) II, IV e V, apenas.
Questão 06
Na língua portuguesa, há muitas palavras parecidas, seja no modo de falar ou no de escrever. A palavra sessão,
por exemplo, assemelha-se às palavras cessão e seção, mas cada uma apresenta sentido diferente. Esse caso,
mesmo som, grafias diferentes, denomina-se homônimo homófono. Assinale a alternativa em que todas as
palavras se encontram nesse caso.
(A) conserto, pleito, ótico
(B) cheque, descrição, manga
(C) serrar, ratificar, emergir
(D) taxa, cesta, assento
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INSTRUÇÃO: Leia a reportagem e responda às questões 07 e 08.

A fuga dos rinocerontes
Espécie ameaçada de extinção escapa dos caçadores da maneira
mais radical possível – pelo céu.
Os rinocerontes-negros estão entre os bichos mais visados da África, pois sua espécie é uma das
preferidas pelo turismo de caça. Para tentar salvar alguns dos 4.500 espécimes que ainda restam na natureza,
duas ONG ambientais apelaram para uma solução extrema: transportar os rinocerontes de helicóptero. A ação
utilizou helicópteros militares para remover 19 espécimes – com 1,4 toneladas cada um – de seu habitat
original, na província de Cabo Oriental, no sudeste da África do Sul, e transferi-los para a província de
Lampopo, no norte do país, a 1.500 quilômetros de distância, onde viverão longe dos caçadores. Como o trajeto
tem áreas inacessíveis de carro, os rinocerontes tiveram de voar por 24 quilômetros. Sedados e de olhos
vendados (para evitar sustos caso acordassem), os rinocerontes foram içados pelos tornozelos e voaram entre 10
e 20 minutos. Parece meio brutal? Os responsáveis pela operação dizem que, além de mais eficiente para levar
os paquidermes a locais de difícil acesso, o procedimento é mais gentil.
(BADÔ, F. A fuga dos rinocerontes. Superinteressante, nº 229, 2011.)

Questão 07
A palavra radical pode ser empregada com várias acepções, por isso denomina-se polissêmica. Assinale o
sentido dicionarizado que é mais adequado no contexto acima.
(A) Que existe intrinsecamente num indivíduo ou coisa.
(B) Brusco; violento; difícil.
(C) Que não é tradicional, comum ou usual.
(D) Que exige destreza, perícia ou coragem.
Questão 08
Na construção da coesão textual, a relação entre hiperônimos e hipônimos é fundamental, pois contribuem para
a retomada de sentido no texto. Marque com 1 as palavras que no texto funcionam como hiperônimos e com 2
as que funcionam como hipônimos.
(
(
(
(

)
)
)
)

Espécie
Espécimes
Rinocerontes-negros
Bichos

Assinale a sequência correta.
(A) 1, 1, 2, 1
(B) 2, 2, 1, 1
(C) 1, 2, 1, 2
(D) 2, 1, 1, 2

Noções de Informática
Questão 09
A principal vantagem do padrão USB 3.0 em relação aos padrões anteriores de portas USB é:
(A) Possibilidade de conectarem-se, sem a necessidade de adaptadores, num único tipo de porta, dispositivos
USB e HDMI.
(B) Remoção da compatibilidade com os dispositivos USB 2.0, o que elimina as restrições do padrão 3.0.
(C) Aumento da taxa de transferência de dados entre dispositivos que utilizam o padrão 3.0.
(D) Redução da quantidade de fios utilizados para conectar dois dispositivos, o que torna o cabo de diâmetro
mais reduzido.
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Questão 10
A respeito de segurança na Internet, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Por meio do uso da criptografia, pode-se proteger os dados sigilosos armazenados em um computador,
como o arquivo de senhas, por exemplo.
( ) Ao utilizar-se os navegadores, é fundamental que se habilite o uso de cookies, os quais ajudam a manter
sua privacidade.
( ) Ao enviar uma mensagem, para proteger os dados e informações enviadas, é recomendado utilizar-se
criptografia para assegurar-se de que somente o destinatário poderá lê-la.
( ) A assinatura digital permite comprovar a autenticidade e a integridade de uma informação, ou seja, que
ela foi realmente gerada por quem diz ter feito isto e que ela não foi alterada.
Assinale a sequência correta.
(A) V, V, F, F
(B) V, F, V, V
(C) F, F, V, F
(D) F, V, F, V
Questão 11
A figura abaixo apresenta um grupo de células de uma planilha eletrônica do LibreOffice Calc versão 4.4.3.
Com base na figura, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Na célula C1 inseriu-se a fórmula =2*B1 -A1
( ) Na célula C2 inseriu-se a fórmula = B2 -A1 + 2*A2
( ) Na célula C3 inseriu-se a fórmula =A3 * MÉDIA(A1:B3)
Assinale a sequência correta
(A) V, F, F
(B) V, V, F
(C) F, V, V
(D) F, F, V
Questão 12
A coluna da esquerda apresenta formatações de fonte, tamanho de fonte e alinhamento de parágrafo,
respectivamente, do Microsoft Word 2007 e a da direita, os textos resultantes após a aplicação de cada uma
delas. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1 - Century Gothic , 12, Justificado
( ) Maior que a tristeza de não haver
vencido é a vergonha de não ter
lutado!
2 - Arial, 12, Centralizado
( ) Maior que a tristeza de não haver
3 - Times New Roman, 12, Centralizado
vencido é a vergonha de não ter lutado!
( ) Maior que a tristeza de não haver vencido é a
4 - Courier New, 12, Justificado
vergonha de não ter lutado!
( )
Maior que a tristeza de não haver vencido é a
vergonha de não ter lutado!
Assinale a sequência correta.
(A) 1, 4, 3, 2
(B) 4, 1, 2, 3
(C) 3, 2, 4, 1
(D) 2, 3, 1, 4
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Questão 13
No Internet Explorer 11, a janela para excluir o histórico de navegação pode ser acessada ao clicar no botão
Ferramentas
e em seguida
(A) Opções da Internet, guia/aba Privacidade, botão Excluir...
(B) Opções de Privacidade, guia/aba Histórico, botão Excluir...
(C) Opções da Internet, guia/aba Geral, botão Excluir...
(D) Opções de Privacidade, guia/aba Geral, botão Excluir...

Matemática
Questão 14
Um pet shop colocou à venda 12.750 números para realizar um sorteio de um cachorro buldogue francês.
Sabendo-se que a venda semanal dos números obedece a uma progressão geométrica e que, na primeira semana
foram vendidos 50 números, na segunda 100 números, na terceira 200 números, e assim sucessivamente até que
todos os números fossem vendidos, quantas semanas foram necessárias para que todos os números fossem
vendidos?
(A) 9
(B) 15
(C) 12
(D) 8

Questão 15
O gráfico a seguir apresenta o número de atletas de times do Brasil transferidos para os gramados chineses.

(Revista Veja, Jan/2016)

A partir das informações apresentadas no gráfico, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(

) A mediana do número de atletas de times do Brasil transferidos de 2007 a 2015 é igual ao número de
atletas transferidos em 2013.
) A média aritmética simples do número de atletas de times do Brasil transferidos nos anos de 2007,
2008, 2011 e 2015 é igual ao número de atletas transferidos em 2014.
) A moda do número de atletas de times do Brasil transferidos de 2007 a 2015 é 29.

Assinale a sequência correta.
(A) V, F, F
(B) F, F, V
(C) V, V, F
(D) F, V, V
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Questão 16
O gráfico abaixo mostra o progresso da transição que tem ocorrido nas matrizes energéticas, representada pela
substituição das fontes sujas (como carvão e petróleo) pelas limpas (a exemplo da energia solar e da eólica) e
projeta o momento em que a mudança se dará por completo, em 2050 – o que deve ocorrer se todas as nações
cumprirem a totalidade das metas estabelecidas pelo pacto firmado em Paris, destinado a combater os efeitos
das mudanças climáticas.

(Revista Veja, dezembro/2015. Adaptado.)

Admitindo que, a partir de 2015, o progresso de transição das fontes limpas e das fontes sujas, respectivamente,
cresça e decresça segundo uma função do 1º grau, como ilustrado no gráfico, em quantos anos,
aproximadamente, após 2015, ambas as fontes atingirão o mesmo patamar (50%)?
(A) 14,3
Em todos os cálculos, considerar somente uma
(B) 12,2
casa após a vírgula e sem arredondamentos.
(C) 15,1
(D) 14,8

Questão 17
Em uma carteira, há R$ 1.570,00 em notas de 20 reais e 50 reais. Sabendo-se que existem 9
notas de 50 reais a mais do que as de 20 reais, qual é o número total de notas existentes na
carteira?
(A) 41
(B) 42
(C) 43
(D) 44
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Questão 18
Sobre propriedades de logaritmos, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.
) Sendo a, b e c números reais positivos, a ≠ 1, então: log
∙ = log − log .
) Sendo a e b números reais positivos, a ≠ 1, e um número real então: log
= log
) Sendo a, b e c números reais positivos, a ≠ 1, então: log
= log + log .
Assinale a sequência correta.
(A) F, F, V
(B) F, V, F
(C) V, V, F
(D) V, F, V

(
(
(

.

Ética e Filosofia
Questão 19
Segundo Kant, na obra Metafísica dos costumes, as leis da liberdade dizem respeito à filosofia prática e as leis
da natureza dizem respeito à filosofia teórica. Sobre as leis da liberdade, Kant afirma: “Na medida em que elas
dizem respeito apenas às ações exteriores e sua conformidade a leis, chamam-se jurídicas, mas se exigem
também que essas mesmas devam ser os princípios de determinação das ações, elas são éticas, e diz-se: o
acordo com as primeiras é a legalidade das ações, o acordo com as segundas, a moralidade das ações”.
Sobre as concepções de leis em Kant, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

A legalidade de uma ação está em concordância com as leis jurídicas.
O princípio de determinação da ação moral concerne às leis da natureza.
As leis da natureza e as leis da liberdade concernem à filosofia prática.
A moralidade de uma ação está em concordância com as leis éticas.

Assinale a sequência correta.
(A) F, V, F, F
(B) F, F, F, V
(C) V, V, V, F
(D) V, F, F, V
Questão 20
Foucault rompe com a concepção clássica de poder, afirmando que não se pode concebê-lo como materializado
em determinado lugar ou em lugares específicos, pois ele está diluído pelo tecido social. Há uma espécie de
onipresença do poder. Ele se apresenta como uma imensa rede microscópica, que engloba tudo e todos. [...]
Devemos levar em conta, também, o poder como fonte de produção social. É o que Foucault denomina de
tecnologia do poder: constrói-se toda uma maquinaria por meio da qual o poder se exerce, interditando certas
ações mas também produzindo outras.
(GALLO, S. Filosofia: experiência do pensamento. São Paulo: Scipione, 2014.)

Termos como microfísica do poder, tecnologias de poder, soberania, poder disciplinar e biopoder estão
presentes na filosofia de Foucault. Sobre as características do poder em Foucault, analise as afirmativas.
I - O poder se apresenta como uma trama que está presente em todas as relações sociais, constituindo uma
microfísica do poder.
II - O poder disciplinar já está presente nas análises dos filósofos antigos sobre o agir político e ético.
III - O biopoder, presente no Estado de bem-estar social, pode ser considerado uma tecnologia de poder.
Está correto o que se afirma em
(A) I e III, apenas.
(B) I, II e III.
(C) II e III, apenas.
(D) I e II, apenas.
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Conhecimentos Específicos
Questão 21
Sobre a União, assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) É competência privativa da União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação para as
administrações públicas.
(B) É competência privativa da União legislar sobre a proteção do patrimônio histórico, cultural, turístico e
paisagístico.
(C) É competência da União o planejamento e a promoção da defesa, de caráter permanente, contra
calamidades públicas.
(D) É competência da União exercer a classificação indicativa de programas de rádio e de televisão.
Questão 22
No que diz respeito ao Poder Judiciário, assinale a afirmativa correta.
(A) Ao juiz é vedado o exercício da advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de transcorridos
dois anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.
(B) Ao juiz é vedado o exercício de outro cargo ou função, ainda que em disponibilidade, salvo as de
magistério e as atividades político-partidárias.
(C) Os atos de remoção, disponibilidade e aposentadoria do juiz por interesse público se fundarão em decisão
por maioria simples do respectivo tribunal, assegurada ampla defesa.
(D) As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas, em sessão pública, sendo as disciplinares por
maioria absoluta dos respectivos membros.
Questão 23
Sobre as funções essenciais à Justiça, de acordo com a Constituição Federal, considere as afirmativas.
I - A destituição do Procurador-Geral da República por iniciativa do Presidente da República deve ser
precedida de decisão de maioria absoluta do Senado Federal.
II - O Advogado-Geral da União tem seu ingresso nas carreiras iniciais mediante aprovação em concurso
público de provas e títulos.
III - São princípios institucionais do Ministério Público: a unidade, a indivisibilidade e a independência
funcional.
IV - É função institucional do Ministério Público: a defesa extrajudicial dos direitos e interesses indígenas.
Está correto o que se afirma em
(A) I, II e III.
(B) II, III e IV.
(C) I e III, apenas.
(D) IV, apenas.
Questão 24
Podem ser nomeados membros das juntas eleitorais:
(A) Os candidatos e seus parentes até o segundo grau.
(B) Os cônjuges dos candidatos à eleição.
(C) Os juízes de direito e pertencentes ao serviço eleitoral.
(D) Os cidadãos de notória idoneidade.
Questão 25
A respeito das nulidades da votação, assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) A votação é anulável quando viciada por falsidade ou coação.
(B) A votação é nula quando houver o extravio de documento reputado como essencial.
(C) A votação é nula quando feita perante mesa não nomeada por juiz eleitoral.
(D) A votação é anulável quando há propaganda ou captação de sufrágios vedada por lei.
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Questão 26
Sobre os crimes eleitorais, assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) Pratica crime eleitoral aquele que tenta votar mais de uma vez ou em lugar de outrem.
(B) Pratica crime eleitoral aquele que viola ou tenta violar por qualquer meio o sigilo do voto.
(C) Não pratica crime eleitoral aquele que desobedece à ordem em que os eleitores devem ser chamados a
votar.
(D) Não pratica crime eleitoral o juiz eleitoral que intervém no funcionamento da mesa receptora sob qualquer
pretexto.
Questão 27
Considerando o disposto no Código Civil vigente no que diz respeito aos contratos, é correto afirmar:
(A) A coisa recebida em virtude de contrato comutativo não pode ser enjeitada por defeitos ocultos que lhe
diminuam o valor.
(B) O contrato preliminar pode ser desfeito se o estipulante não der execução ao pactuado, não cabendo perdas
e danos.
(C) O evicto tem direito à restituição integral das quantias que pagou, salvo estipulação em contrário.
(D) Nos contratos bilaterais, qualquer dos contratantes pode exigir o cumprimento do outro antes de cumprida a
sua obrigação.
Questão 28
Sobre a posse e seus efeitos, assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) O possuidor de má-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos.
(B) O possuidor de boa-fé não responde por deterioração da coisa que não der causa.
(C) O possuidor de má-fé será ressarcido somente pelas benfeitorias necessárias.
(D) O possuidor de boa-fé será indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis.
Questão 29
No que diz respeito à aquisição por acessão, marque V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) Aquele que semeia em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes e plantas, não
tendo direito à indenização se procedeu de boa-fé.
) O terreno aluvial formado em frente a prédios de proprietários distintos será dividido entre eles
proporcionalmente à antiga margem.
) As ilhas que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio pertencem aos proprietários dos
terrenos à custa dos quais se constituíram.
) Os acréscimos formados imperceptivelmente por aterros naturais ao longo das margens das correntes de
águas não pertencem aos donos dos terrenos marginais.

Assinale a sequência correta.
(A) F, V, V, F
(B) F, F, V, V
(C) V, F, F, V
(D) V, V, F, F
Questão 30
De acordo com o disposto na Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973, NÃO é requisito essencial da carta de
ordem:
(A) A indicação dos juízes de origem e cumprimento do ato.
(B) O encerramento com a assinatura do juiz.
(C) A menção do ato processual que lhe constitui o objeto.
(D) O resumo da petição e do despacho judicial.
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Questão 31
Sobre a suspensão e extinção do processo, assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) Suspende-se o processo pela convenção das partes processuais a qualquer tempo.
(B) Extingue-se o processo sem resolução de mérito pela morte de uma das partes.
(C) Extingue-se o processo sem resolução de mérito quando ficar parado por mais de um ano por negligência
das partes.
(D) Suspende-se o processo quando a sentença de mérito tiver por pressuposto julgamento de estado requerido
como declaração incidente.

Questão 32
Sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e
sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade, dispostos na Lei n.º
13.123/2015, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(

(

(

(

) Os benefícios resultantes da exploração econômica de produto acabado ou de material reprodutivo
oriundo de acesso ao patrimônio genético de espécies encontradas em condições in situ ou ao
conhecimento tradicional associado, apenas se produzidos no País, serão repartidos, de forma justa e
equitativa, sendo que no caso do produto acabado o componente do patrimônio genético ou do
conhecimento tradicional associado deve ser um dos elementos principais de agregação de valor.
) São cláusulas essenciais do acordo de repartição de benefícios, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em regulamento, as que dispõem sobre: produtos objeto de exploração econômica; prazo
de duração; modalidade de repartição de benefícios; direitos e responsabilidades das partes; direito de
propriedade intelectual; rescisão; penalidades; e foro no Brasil.
) O acesso ao patrimônio genético existente no País ou ao conhecimento tradicional associado para fins
de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico e a exploração econômica de produto acabado ou material
reprodutivo oriundo desse acesso somente serão realizados mediante cadastro, autorização ou
notificação, e serão submetidos à fiscalização, às restrições e à repartição de benefícios nos termos e nas
condições estabelecidos na Lei n.º 13.123/2015 e no seu regulamento.
) O acesso ao conhecimento tradicional associado de origem identificável está condicionado à obtenção
do consentimento prévio informado, o qual poderá ser comprovado, a critério da população indígena, da
comunidade tradicional ou do agricultor tradicional, pelos seguintes instrumentos, na forma do
regulamento: assinatura de termo de consentimento prévio; registro audiovisual do consentimento;
parecer do órgão oficial competente; ou adesão na forma prevista em protocolo comunitário.

Assinale a sequência correta.
(A) F, V, F, V
(B) V, F, F, F
(C) F, V, V, V
(D) V, V, V, F

Questão 33
Conforme disposto na Lei n.º 9.099/1995 sobre a resposta do réu, assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) É lícito ao réu, na reconvenção, formular pedidos em seu favor, fundados nos mesmos fatos objetos da
controvérsia.
(B) É lícito ao réu, na contestação oral ou escrita, abordar toda a matéria de defesa.
(C) Ao autor da ação é facultada a resposta do pedido do réu na própria audiência.
(D) Ao réu é vedada a arguição de suspeição ou impedimento do juiz na contestação, devendo confeccionar
peça específica.
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Questão 34
A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente
somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo
impacto ambiental previstas nesta Lei (Código Florestal).
Diante desse dispositivo, a coluna da esquerda apresenta as hipóteses para intervenção ou a supressão de
vegetação nativa em Área de Preservação Permanente previstas no Código Florestal e a da direita, situações que
caracterizam tais hipóteses. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1 - Utilidade pública

(

2 - Interesse social

(

3 - Baixo impacto ambiental
(

) Atividades imprescindíveis à proteção da integridade
da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e
controle do fogo, controle da erosão, erradicação de
invasoras e proteção de plantios com espécies nativas.
) Atividades que comprovadamente proporcionem
melhorias na proteção das funções ambientais, tais
como preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas.
) Abertura de pequenas vias de acesso interno e suas
pontes e pontilhões, quando necessárias à travessia de
um curso d’água, ao acesso de pessoas e animais para
a obtenção de água ou à retirada de produtos oriundos
das atividades de manejo agroflorestal sustentável.

Marque a sequência correta.
(A) 2, 3, 1
(B) 1, 2, 3
(C) 3, 1, 2
(D) 2, 1, 3

Questão 35
O renomado Professor Dr. Tibélio, em seu magistério, costuma realizar com fins didáticos dissecação de
animais silvestres vivos, por entender mais conveniente apesar de existirem recursos alternativos viáveis
cientificamente. É correto afirmar que o ato do Professor Dr. Tibélio
(A) não se enquadra no crime de maus-tratos, disposto no Art. 32 da Lei de Crimes Ambientais, uma vez que
havia fins didáticos.
(B) só se enquadraria no crime de maus tratos se fossem animais domésticos.
(C) enquadra-se no crime de maus-tratos, disposto no Art. 32 da Lei de Crimes Ambientais.
(D) só se enquadraria no crime de maus tratos se fossem animais em extinção.

Questão 36
Sobre a interceptação telefônica, segundo a Lei n.º 9.296/1996, assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) Não será admitida interceptação telefônica quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis.
(B) Será admitida interceptação telefônica quando houver indícios razoáveis de autoria ou participação e
infração penal.
(C) A interceptação telefônica poderá ser determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da autoridade
policial na investigação criminal.
(D) A interceptação telefônica poderá ser determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério
Público na investigação criminal.
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Questão 37
A Administração pública municipal abriu edital de concurso público para diferentes cargos. Ainda no prazo das
inscrições, a administração resolve, por motivo de conveniência ou oportunidade, cancelar o concurso apenas
para o cargo de procurador municipal, devolvendo os valores referentes às inscrições dos candidatos que já
tivessem realizado a inscrição. Em relação ao caso descrito, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para
as falsas.
(
(
(
(

) A administração pode anular o concurso para o cargo de procurador municipal por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
) A administração pode revogar o concurso para o cargo de procurador municipal por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
) A administração não pode anular nem revogar o concurso para o cargo de procurador municipal para os
candidatos que já haviam realizado a inscrição, pois os direitos adquiridos devem ser respeitados.
) A administração não pode anular nem revogar o concurso para o cargo de procurador municipal,
enquanto durar o período de inscrições, pois os direitos adquiridos devem ser respeitados.

Assinale a sequência correta.
(A) F, V, F, V
(B) V, F, F, V
(C) F, V, F, F
(D) V, F, V, F

Questão 38
Sobre os terrenos de marinha e seus acrescidos e terrenos marginais, assinale a assertiva correta.
(A) São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e três) metros: os que contornam as ilhas
situadas em zona onde não se faça sentir a influência das marés. São terrenos marginais os banhados pelas
correntes navegáveis.
(B) São terrenos acrescidos de marinha os que se tiverem formado, natural ou artificialmente, para o lado do
mar ou dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de marinha. São terrenos marginais os que banhados
pelas correntes navegáveis, fora do alcance das marés, vão até a distância de 15 (quinze) metros, medidos
horizontalmente para a parte da terra, contados desde a linha média das enchentes ordinárias.
(C) São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e três) metros, os situados no continente, na
costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés. Os terrenos
marginais são bens privados, suscetíveis à usucapião.
(D) São terrenos marginais os que banhados pelas correntes navegáveis, fora do alcance das marés, vão até a
distância de 15 (quinze) metros, medidos horizontalmente para a parte da terra, contados desde a linha
média das enchentes ordinárias. Os terrenos de marinha são bens públicos, suscetíveis à usucapião.

Questão 39
Sobre a ação civil, assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) A ação de ressarcimento de danos poderá ser proposta no juízo cível contra o autor do crime e, se for o
caso, contra o responsável civil.
(B) A decisão que julgar extinta a punibilidade não impedirá a propositura da ação civil.
(C) O despacho de arquivamento do inquérito não impedirá a propositura da ação civil.
(D) Intentada a ação penal, o juiz da ação civil não poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo
daquela.
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Questão 40
Sobre atos de improbidade administrativa, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(

(

(

(

) Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma
para a sua aplicação irregular configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública.
) Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor
de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço configura ato
de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.
) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício,
providência ou declaração a que esteja obrigado configura ato de improbidade administrativa que
importa enriquecimento ilícito.
) Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em
segredo configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração
pública.

Assinale a sequência correta.
(A) F, F, V, V
(B) F, V, F, V
(C) V, V, F, F
(D) V, F, V, F

Questão 41
Em relação ao conceito de organização criminosa, disposto na Lei n.º 12.850/2013, assinale a afirmativa
correta.
(A) Considera-se organização criminosa a associação de 2 (duas) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas
sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.
(B) Considera-se organização criminosa a associação de 2 (duas) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas
sejam superiores a 2 (dois) anos, ou que sejam de caráter transnacional.
(C) Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas
sejam superiores a 2 (dois) anos, ou que sejam de caráter transnacional.
(D) Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas
sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Questão 42
A respeito da prisão temporária, disposta na Lei n.º 7.960, de 21 de dezembro de 1989, assinale a afirmativa
INCORRETA.
(A) O juiz poderá, de ofício ou a requerimento do Ministério Público e do advogado, determinar que o preso
seja submetido a exame de corpo de delito.
(B) O juiz poderá, de ofício ou a requerimento do Ministério Público e do advogado, solicitar informações e
esclarecimentos da autoridade policial.
(C) Caberá prisão temporária quando o indicado tiver residência fixa.
(D) Caberá prisão temporária por crimes contra o sistema financeiro.
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Questão 43
Em relação aos crimes de tortura, marque V para as afirmativas que correspondam ao tipo de crime descrito e F
àquelas que não correspondem.
( ) Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou
mental, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa.
( ) Submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a
intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter
preventivo.
( ) Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou
mental, em razão de discriminação racial ou religiosa.
( ) Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou
mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa.
Assinale a sequência correta.
(A) V, V, V, V
(B) F, V, F, V
(C) F, F, F, F
(D) V, F, V, F
Questão 44
Em relação à violência doméstica e familiar contra a mulher, assinale a afirmativa correta.
(A) A violência doméstica e familiar contra a mulher não configura uma das formas de violação dos direitos
humanos.
(B) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
(C) A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher é de competência
exclusiva da União.
(D) O juiz determinará, por prazo indeterminado, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e
familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal.
Questão 45
Em relação às vagas no Tribunal de Justiça do Mato Grosso destinadas ao quinto constitucional, reservadas a
advogados ou a membros do Ministério Público, assinale a assertiva correta, conforme o Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
(A) Nos vinte e cinco dias seguintes à ocorrência, o Presidente oficiará ao Presidente do Conselho Seccional da
Ordem dos Advogados do Brasil ou ao Procurador-Geral de Justiça, dando ciência da vaga, a fim de que
sejam indicadas as listas sêxtuplas respectivas, observados os requisitos constitucionais. Recebida a lista
sêxtupla, o Presidente a enviará ao Governador do Estado.
(B) Nos cinco dias seguintes à ocorrência, o Presidente oficiará ao Presidente do Conselho Seccional da Ordem
dos Advogados do Brasil ou ao Procurador-Geral de Justiça, dando ciência da vaga, a fim de que sejam
indicadas as listas sêxtuplas respectivas, observados os requisitos constitucionais. Recebida a lista sêxtupla,
convocará o Presidente sessão do Tribunal Pleno para elaboração da lista tríplice, enviando-a ao
Governador do Estado. Somente constará da lista tríplice o candidato que obtiver a maioria absoluta dos
votos dos membros do colegiado.
(C) Nos cinco dias seguintes à ocorrência, o Presidente oficiará ao Presidente do Conselho Seccional da Ordem
dos Advogados do Brasil ou ao Procurador-Geral de Justiça, dando ciência da vaga, a fim de que sejam
indicadas as listas sêxtuplas respectivas, observados os requisitos constitucionais. Recebida a lista sêxtupla,
o Presidente a enviará ao Governador do Estado.
(D) Nos vinte e cinco dias seguintes à ocorrência, o Presidente oficiará ao Presidente do Conselho Seccional da
Ordem dos Advogados do Brasil ou ao Procurador-Geral de Justiça, dando ciência da vaga, a fim de que
sejam indicadas as listas sêxtuplas respectivas, observados os requisitos constitucionais. Recebida a lista
sêxtupla, convocará o Presidente sessão do Tribunal Pleno para elaboração da lista tríplice, enviando-a ao
Governador do Estado. Somente constará da lista tríplice o candidato que obtiver a maioria absoluta dos
votos dos membros do colegiado.
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Questão 46
Sobre a suspeição e o impedimento de Desembargadores, conforme dispõe o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) Os Desembargadores declarar-se-ão impedidos ou suspeitos nos casos previstos em lei.
) Poderá o Desembargador, ainda, dar-se por suspeito se afirmar a existência de motivo de ordem íntima
que, em consciência, o iniba de julgar.
) Se a suspeição ou impedimento for do Revisor, será encaminhado o processo ao Presidente para nova
distribuição.
) Se a suspeição ou impedimento for do Relator do processo, passará ao Desembargador que o seguir na
ordem de antiguidade.

Assinale a sequência correta.
(A) F, V, F, V
(B) F, F, V, V
(C) V, V, F, F
(D) V, F, V, F
Questão 47
A coluna da esquerda apresenta a nomenclatura dos atos de competência do Tribunal e a da direita, seus
objetivos, conforme Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Numere a coluna da direita de
acordo com a da esquerda.
1 - Emenda Regimental
2 - Ato Regimental

(
(

3 - Ato Regulamentar
(
(
(

4 - Provimento
5 - Resolução

) Disciplinar as deliberações do Conselho da Magistratura e
da Corregedoria-Geral da Justiça.
) Emendar o Regimento Interno, suprimindo-lhe,
acrescentando-lhe ou modificando-lhe disposições.
) Exprimir deliberações do Tribunal Pleno.
) Complementar o Regimento Interno.
) Introduzir modificações no regulamento da Secretaria,
bem assim para dispor normativamente, quando
necessário ou conveniente, sobre matéria correlata com a
que nele se regula.

Marque a sequência correta.
(A) 3, 4, 1, 5, 2
(B) 4, 2, 3, 1, 5
(C) 2, 3, 1, 5, 4
(D) 2, 4, 5, 1, 3
Questão 48
Sobre os requisitos essenciais para a criação e instalação de Comarcas, marque V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) População mínima de 30.000 (trinta mil) habitantes, no município ou municípios abrangidos por ela.
) Mínimo de 10.000 (dez mil) eleitores inscritos.
) Movimento forense, nos municípios que comporão a Comarca, equivalente, no mínimo, à distribuição
de 1.000 (mil) processos contenciosos, excluídos os executivos fiscais e cartas precatórias.
) Casa para moradia do Juiz, dotada das condições de conforto que a situação local permitir e com
acomodações para a família de 05 (cinco) membros, pelo menos.

Assinale a sequência correta.
(A) V, V, F, F
(B) F, F, V, V
(C) F, F, F, V
(D) V, F, V, F
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Questão 49
A coluna da esquerda apresenta órgãos do Poder Judiciário do Estado e a da direita, a descrição de cada um.
Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1 - Tribunal de Justiça

(

2 - Corregedoria-Geral da Justiça

3 - Tribunal do Júri

(

4 - Juízes de Direito

(

5 - Justiça Militar
(

(

) Obedecerá, na sua composição, organização e
competência, às disposições do Código de Processo
Penal, funcionará na sede da Comarca e reunir-se-á em
sessão ordinária, nos meses de março, maio, julho,
setembro e novembro, salvo na Comarca de Cuiabá, que
funcionará mensalmente, de fevereiro a dezembro,
sempre que houver mais de 10 (dez) processos
preparados.
) Com sede na capital e jurisdição em todo o Estado,
compõe-se de 30 (trinta) Desembargadores, promovidos
ou nomeados pelo Governador do Estado, e funciona
como instância mais elevada da Justiça estadual.
) Órgão de fiscalização, disciplinar e de orientação
administrativa, será exercida em todo o Estado, por um
Desembargador, o qual ficará dispensado das suas
funções normais, exceto nos casos previstos no
Regimento Interno.
) Exercida pelo Juiz de Direito e pelo Conselho de Justiça
em primeiro grau, bem como pelo Tribunal de Justiça em
segundo grau. Os feitos de sua competência serão
processados e julgados de acordo com as normas traçadas
pelo Decreto-Lei n.º 1.002/1969, Lei n.º 8.236/1991 e
Decreto-Lei n.º 1.001/1969.
) Em suas faltas ou impedimentos, serão substituídos uns
pelos outros. Cada um terá três substitutos sucessivos.
Quando se verificar falta ou impedimento dos três
substitutos constantes da escala, será dado substituto
especial ao titular da Comarca ou Vara.

Marque a sequência correta.
(A) 3, 1, 2, 5, 4
(B) 1, 4, 3, 5, 2
(C) 4, 3, 1, 2, 5
(D) 2, 5, 1, 4, 3

Questão 50
Em relação às Comarcas, assinale a afirmativa correta.
(A) O Tribunal de Justiça, para os efeitos de comunicação de atos processuais e realização de diligências e atos
probatórios, poderá reunir duas ou mais Comarcas para que constituam uma Comarca integrada, mesmo
que as sedes municipais das Comarcas contíguas sejam distantes e de difícil acesso uma da outra.
(B) São requisitos essenciais para a criação e instalação de Comarcas 1.000 (mil) casas, na sede, pelo menos, e,
para a instalação, edifícios públicos com capacidade e condições para abrigar o Fórum, a Cadeia Pública e
o Destacamento Policial.
(C) Criada a Comarca, será ela instalada em data fixada por Resolução do Tribunal, e em audiência solene
presidida pelo Prefeito Municipal e acompanhada pelo Presidente do Tribunal ou Desembargador
especialmente designado para o ato.
(D) As Comarcas são classificadas em quatro entrâncias de acordo com o movimento forense, número de
habitantes e de eleitores, receita tributária, meios de transportes, situação geográfica, extensão territorial e
outros fatores socioeconômicos de relevância.
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PROVA DISCURSIVA
Redação
INSTRUÇÃO: Leia atentamente os textos de apoio abaixo.
Quarenta milhões de reais. Este é o prejuízo total à população, às ações de saúde e ao erário do Município de
Salvador por seis anos de terceirização irregular dos Programas Saúde da Família (PSF) e de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS) à Real Sociedade Espanhola de Beneficência (RSEB). A fim de reparar os
danos causados pela dilapidação das verbas da Saúde na capital baiana, os Ministérios Públicos Federal
(MPF/BA) e do Estado da Bahia (MP-BA) propuseram, em julho de 2009, duas ações de improbidade
administrativa decorrentes da execução do Contrato 34/2002, que resultou na terceirização dos programas.
(Disponível em http://www.prba.mpf.mp.br . Acesso em 29/12/2015.)

Policiais militares são agentes públicos e, portanto, devem responder por atos de improbidade administrativa
perante a Justiça comum. Com base nesse entendimento, a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro manteve integralmente a sentença que condenou três PMs à perda de suas funções públicas e ao
pagamento de multa referente a cinco vezes o salário que recebiam. Os policiais também tiveram seus direitos
políticos suspensos por oito anos.
(Disponível em http://www.conjur.com.br/2014-fev-13. Acesso em 28/12/2015.)

O Superior Tribunal de Justiça concluiu que a então prefeita de Natal (RN), Wilma Maria de Faria, praticou ato
de improbidade administrativa ao utilizar a Procuradoria Municipal para representá-la judicialmente na Justiça
Eleitoral durante o período das eleições. Por maioria, a Segunda Turma do STJ determinou o retorno dos autos
ao tribunal de origem para aplicação de eventuais sanções cabíveis.
(Disponível em http://tribunadonorte.com.br/noticia. Acesso em 22/12/2015.)

PROPOSTA
Após reflexão suscitada pelos exemplos acima e com base na Lei
n.º 8.429/92, produza um texto dissertativo, discutindo o ato de
improbidade administrativa e seus elementos constitutivos. Seu
texto deve ser elaborado em consonância com as regras da norma
escrita culta, apresentar coesão, coerência e argumentação
pertinente.
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