
• Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que
cada um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a marcação de
ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a Folha de

Respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas. 
• Em suas provas, caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados

apresentados como situação hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão

ser utilizados para anotações, rascunhos etc.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

A crescente internacionalização da economia,1

decorrente, principalmente, da redução de barreiras ao
comércio mundial, da maior velocidade das inovações
tecnológicas e dos grandes avanços nas comunicações,4

tem exigido mudanças efetivas na atuação do comércio
internacional.

A abordagem desse tipo de comércio, inevitavelmente,7

passa pela concorrência, visto que é por meio da garantia
e da possibilidade de entrar no mercado internacional,
de estabelecer permanência ou de engendrar saída, que10

se consubstancia a plena expansão das atividades comerciais
e se alcança o resultado último dessa interatuação: o preço
eficiente dos bens e serviços.13

Defesa da concorrência e defesa comercial são
instrumentos à disposição dos Estados para lidar com distintos
cenários que afetem a economia. Destaca-se como a principal16

diferença o efeito que cada instrumento busca neutralizar.
A política de defesa da concorrência busca

preservar o ambiente competitivo e coibir condutas desleais19

advindas do exercício de poder de mercado. A política
de defesa comercial busca proteger a indústria nacional
de práticas desleais de comércio internacional.22

Elaine Maria Octaviano Martins  Curso de direito marítimo
Barueri: Manoele, v  1, 2013, p  65 (com adaptações)

Acerca de aspectos linguísticos do texto precedente e das ideias
nele contidas, julgue os itens a seguir.

1 O texto defende o papel dos governos como reguladores
da economia. 

2 O quarto parágrafo do texto detalha a informação expressa
no último período do terceiro parágrafo.

3 A correção gramatical do texto seria mantida caso o trecho
“que se consubstancia” (R. 10 e 11) fosse alterado para que
consubstancia-se.

4 Na linha 12, os dois-pontos introduzem um esclarecimento
a respeito do “resultado último dessa interatuação”.

5 A oração introduzida pela locução “visto que” (R.8) explica
o porquê de ser necessário considerar a concorrência
na abordagem do comércio internacional.

6 O sujeito da oração iniciada por “Destaca-se” (R.16)
é indeterminado, portanto não está expresso.

7 Depreende-se dos sentidos do texto que a palavra
“concorrência” (R.8) foi empregada no sentido de
concordância, já que apenas será possível a realização
das “mudanças efetivas” mencionadas no primeiro
parágrafo se os atores do comércio internacional buscarem
um fim comum.

8 O emprego da preposição de introduzindo “das inovações”
(R.3) é exigido pela presença de “decorrente” (R.2), sendo
as inovações uma das quatro causas da crescente
internacionalização mencionadas no texto.

9 Infere-se dos sentidos do texto que o vocábulo “engendrar”
(R.10) foi empregado como sinônimo de imaginar, fantasiar.

É curioso notar que a ideia de porto está presente1

nas sociedades humanas desde o aparecimento das cidades.
Isso porque uma das características das primeiras estruturas
urbanas existentes na região do Oriente Próximo foi a4

presença do porto.
As primeiras cidades, no sentido moderno,

surgiram no período compreendido entre 3.100 e 2.900 a.C.,7

na Mesopotâmia, civilização situada às margens dos rios
Tigre e Eufrates. A estrutura desses primeiros agrupamentos
urbanos era tripartite: a cidade propriamente dita, cercada10

por muralhas, onde ficavam os principais locais de culto
e as células dos futuros palácios reais; uma espécie
de subúrbio, extramuros, local que agrupava residências13

e instalações para criação de animais e plantio; e o porto
fluvial, espaço destinado à prática do comércio e que era
utilizado como local de instalação dos estrangeiros,16

cuja admissão, em regra, era vedada nos muros da cidade.
Não se trata, portanto, de uma criação aleatória

apenas vinculada à atividade comercial. O porto aparece19

como mais um elemento de uma forte mudança civilizacional
que marcou o contexto do surgimento das cidades e da
escrita. O comportamento fundamental dessa mudança22

localiza-se no aumento das possibilidades do agir humano,
na diversificação dos papéis sociais e na abertura para
o futuro. Houve, em resumo, uma ampliação no grau25

de complexidade da sociedade.

Cristiano Paixão e Ronaldo C  Fleury  Trabalho portuário — a modernização dos portos
e as relações de trabalho no Brasil  São Paulo: Método, 2008, p  17-8 (com adaptações)

Com relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto
precedente, julgue os próximos itens.

10 O texto é predominantemente descritivo, na medida em
que apresenta detalhadamente as características dos portos
na Antiguidade.

11 Infere-se do texto que, entre 3.100 e 2.900 a.C., os reis
da Mesopotâmia habitavam o campo, porque ainda não
havia palácios reais nas cidades.

12 A supressão da vírgula empregada logo após “2.900 a.C.” (R.7)
manteria a correção gramatical do texto.

13 Sem prejuízo dos sentidos e da correção gramatical do texto,
o trecho “local que agrupava residências e instalações
para criação de animais e plantio” (R. 13 e 14) poderia ser
reescrito da seguinte forma: onde se agrupavam residências
e instalações destinadas à criação de animais e ao plantio. 

14 Conforme o texto, o porto foi fator de mudança por permitir,
além de trocas comerciais, ampliação de perspectivas sociais.

15 O pronome “Isso” (R.3) retoma toda a ideia expressa
no primeiro período do texto.

16 A correção gramatical e os sentidos do texto seriam
mantidos caso fosse suprimido o trecho “que era” (R.15).

17 A palavra “tripartite” (R.10) poderia ser substituída por
tripartida, sem prejuízo dos sentidos e da correção
gramatical do texto.
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18 A palavra “portanto” (R.18) introduz, no período em que
ocorre, uma ideia de conclusão.

19 O texto aborda o impacto dos portos no desenvolvimento
de cidades portuárias litorâneas e no comércio marítimo.

20 Seriam mantidos a correção gramatical e os sentidos
originais do texto, caso a forma verbal “Houve” (R.25) fosse
substituída por Ocorreram.

Acerca da organização administrativa da União, julgue os
itens seguintes.

21 A descentralização, uma característica da administração
direta, visa distribuir competências dentro de uma mesma
pessoa jurídica, organizada hierarquicamente, a fim de atingir
um melhor desempenho.

22 As autarquias, pessoas jurídicas de direito público, são criadas
por lei e têm capacidade de autoadministração.

23 A criação de empresa pública, de sociedade de economia
mista e de fundação deve ser autorizada por ato do chefe
do Poder Executivo.

24 Sociedade de economia mista é empresa estatal com
personalidade jurídica de direito privado; seu capital é oriundo
tanto da iniciativa privada quanto do poder público.

Acerca de atos administrativos e de contratos administrativos,
julgue os itens a seguir.

25 A competência do sujeito é requisito de validade do ato
administrativo e, em princípio, irrenunciável, porém sua
irrenunciabilidade poderá ser afastada em razão de delegação
ou avocação de competências legalmente admitidas.

26 Ato do qual autoridade se utilize para atingir finalidade
diversa ao interesse público deverá ser revogado pela própria
administração pública, sendo vedado ao Poder Judiciário
decretar a sua nulidade.

27 A administração, por oportunidade e conveniência, pode
celebrar contrato por tempo indeterminado.

28 A rescisão contratual, mesmo que amigável, isto é, acordada
entre as partes, deverá ser precedida de autorização escrita
e fundamentada de autoridade competente.

Tendo como referência as disposições da Lei n.º 9.784/1999
e da Lei n.º 8.666/1993, julgue os itens subsequentes.

29 Processo administrativo somente será iniciado mediante
pedido de interessado, sendo vedado à administração iniciá-lo
de ofício, em respeito ao princípio da impessoalidade.

30 O servidor que tiver interesse, ainda que indireto, na matéria
de processo administrativo fica impedido de atuar nesse
processo.

31 As entidades da administração indireta com personalidade
jurídica de direito privado não se subordinam às normas
que regem a Lei de Contratos e Licitações da administração
pública.

32 Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão
são modalidades de licitação, sendo vedada a combinação
entre elas ou a criação de outras modalidades.

Com relação à organização do Estado, julgue os itens a seguir.

33 Rio que banhe os estados do Maranhão e do Piauí é um bem

da União.

34 As águas superficiais maranhenses são bens do estado, ainda

que, na forma da lei, sejam decorrentes de obras da União.

35 A competência para explorar diretamente a infraestrutura

aeroportuária no estado do Maranhão é da União.

No que se refere à organização dos poderes, julgue os itens que se

seguem.

36 A criação de cargo público federal é matéria que cabe

ao Congresso Nacional dispor, mas depende da sanção
do presidente da República.

37 Medida provisória que perca sua eficácia por decurso
de prazo somente poderá ser reeditada na mesma sessão

legislativa, em caso de interesse público relevante.

38 A concessão de indulto é competência indelegável do

presidente da República.

39 A Constituição Federal de 1988 prevê que atos do presidente

da República contra probidade na administração são crimes
de responsabilidade.

40 Segundo a Constituição Federal de 1988, o título de bacharel
em direito é requisito indispensável ao cargo de ministro

do Supremo Tribunal Federal.

41 Aos juízes, ainda que em disponibilidade, é vedado o exercício

de qualquer outro cargo ou função pública.

No que diz respeito à ordem econômica e financeira, aos serviços

públicos e às formas de outorgas, julgue os itens seguintes.

42 A autorização é ato administrativo vinculado para a

administração pública.

43 Lei pode estabelecer condições para o exercício de certas

atividades econômicas.

44 Em se tratando de prestação de serviço público sob o regime

de concessão, a lei deve dispor sobre os direitos do usuário
e a política tarifária.

No Porto de Itaqui, 16 contêineres serão embarcados
em 2 navios: cada navio deverá levar exatamente 8 desses

contêineres. Do total de contêineres, 8 estão carregados com
frango congelado, 3, com carne bovina congelada e 5, com soja.

A partir dessas informações, julgue os itens que se seguem.

45 A quantidade de maneiras distintas de se embarcarem os

8 contêineres no primeiro navio, de forma que exatamente
7 deles estejam carregados com frango congelado, é inferior

a 100.

46 A quantidade de maneiras distintas de se embarcarem,

no primeiro navio, 4 contêineres de frango congelado e 4 de
soja e, no segundo navio, 4 contêineres de frango congelado,

1 de soja e 3 de carne bovina congelada é superior a 330.
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Os operadores dos guindastes do Porto de Itaqui são todos igualmente eficientes. Em um único dia, seis desses operadores, cada
um deles trabalhando durante 8 horas, carregam 12 navios.

Com referência a esses operadores, julgue os itens seguintes.

47 Para carregar 18 navios em um único dia, seis desses operadores deverão trabalhar durante mais de 13 horas.

48 Em um mesmo dia, 8 desses operadores, trabalhando durante 7 horas, carregam mais de 15 navios.

Julgue os seguintes itens, relativos à lógica proposicional e à lógica de argumentação.

49 Se P e Q são proposições simples, então a proposição [P÷Q]vP é uma tautologia, isto é, independentemente dos valores lógicos V
ou F atribuídos a P e Q, o valor lógico de [P÷Q]vP será sempre V.

50 A proposição “A construção de portos deveria ser uma prioridade de governo, dado que o transporte de cargas por vias marítimas é
uma forma bastante econômica de escoamento de mercadorias.” pode ser representada simbolicamente por PvQ, em que P e Q são
proposições simples adequadamente escolhidas.

Espaço livre


