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Conhecimentos Gerais
Leia os textos a seguir para responder às questões de 01 a 12.
Texto I :
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Texto II :

Os últimos anos do século XX testemunharam
grandes mudanças em toda a face da Terra. O mundo
torna-se unificado em virtude das novas condições
técnicas, bases sólidas para uma ação humana
mundializada. Esta, entretanto, impõe-se à maior parte
da humanidade como uma globalização perversa.
Consideramos, em primeiro lugar, a emergência de
uma dupla tirania, a do dinheiro e a da informação,
intimamente relacionadas. Ambas, juntas, fornecem as
bases do sistema ideológico que legitima as ações
mais características da época e, ao mesmo tempo,
buscam conformar, segundo um novo ethos, as
relações sociais e interpessoais, influenciando o
caráter das pessoas. A competitividade, sugerida pela
produção e pelo consumo, é a fonte de novos
totalitarismos, mais facilmente aceitos graças à
confusão dos espíritos que se instala. Tem as mesmas
origens a produção, na base mesma da vida social, de
uma violência estrutural, facilmente visível nas formas
de agir dos Estados, das empresas e dos indivíduos. A
perversidade sistêmica é um dos seus corolários.
Dentro desse quadro, as pessoas sentem-se
desamparadas, o que também constitui uma incitação
a que adotem, em seus comportamentos ordinários,
práticas que alguns decênios atrás eram moralmente
condenadas. Há um verdadeiro retrocesso quanto à
noção de bem público e de solidariedade, do qual é
emblemático o encolhimento das funções sociais e
políticas do Estado com a ampliação da pobreza e os
crescentes agravos à soberania, enquanto se amplia o
papel político das empresas na regulação da vida social.

SANTOS, Milton. Uma globalização perversa. Por uma outra
globalização: do pensamento único à consciência universal. 2. ed.
Rio de Janeiro; São Paulo: Record, 2000. p. 104-105.

Todas as coisas de que falo estão na cidade
entre o céu e a terra.
São todas elas coisas perecíveis
e eternas como o teu riso
5
a palavra solidária
minha mão aberta
ou este esquecido cheiro de cabelo
que volta
e acende sua flama inesperada
10 no coração de maio.
Todas as coisas de que falo são de carne
como o verão e o salário.
Mortalmente inseridas no tempo,
estão dispersas como o ar
15 no mercado, nas oficinas,
nas ruas, nos hotéis de viagem.
São coisas, todas elas,
cotidianas, como bocas
e mãos, sonhos, greves,
20
denúncias,
acidentes do trabalho e do amor. Coisas,
de que falam os jornais,
às vezes tão rudes
às vezes tão escuras
25 que mesmo a poesia as ilumina com dificuldade.
Mas é nelas que te vejo pulsando,
mundo novo,
ainda em estado de soluços e esperança.

GULLAR, Ferreira. Coisas da terra. Toda poesia: 1950-1980. 2. ed. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981. p. 237.

Questão 01 (Peso 3)
Sobre os dois textos, é correto afirmar:
A) Opõem-se tanto em relação ao conteúdo quanto à forma.
B) Tratam a realidade enfocada sob diferentes perspectivas.
C) Vislumbram possibilidades de reversão da ordem social vigente.
D) Traduzem pontos de vista semelhantes sobre assuntos divergentes.
E) Mostram a evolução do mundo como algo benéfico para a humanidade.
Questão 02 (Peso 3)
Identifique os itens verdadeiros.
Os Textos I e II apresentam em comum
I.
II.
III.
IV.
V.

o desaparecimento das singularidades pessoais e sociais no mundo moderno.
a aceitação da transitoriedade das coisas da vida.
o tempo como agente transformador do mundo.
a expectativa de dias melhores no futuro.
a consciência do desconcerto do mundo.

A alternativa em que todos os itens verdadeiros estão devidamente indicados é a
A)
B)
C)
D)
E)

I e II.
II e III.
III e V.
I, III e IV.
II, IV e V.
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Questão 03 (Peso 3)
Da leitura do Texto I, pode-se inferir:
A) A informação e o capital, se, por um lado, tornaram-se os algozes dos desfavorecidos sociais, por outro, constituem os
alicerces basilares de uma melhor qualidade de vida para a maior parte da humanidade.
B) O novo ethos, como balizador das ações humanas no mundo atual, tem permitido a atenuação do impacto da
perversidade sistêmica nas camadas sociais menos privilegiadas.
C) As relações sociais, com a mundialização, ganharam maior projeção no âmbito internacional, enquanto as interpessoais
se tornaram mais intensas em nível nacional.
D) A globalização alargou o universo das pessoas, possibilitando-lhes uma visão mais detalhada de seus semelhantes no
contexto social em que estão inseridas.
E) A ideologia dominante no mundo globalizado proporcionou a perda da real dimensão dos valores universais pelo homem
contemporâneo.
Questão 04 (Peso 2)
No Texto II, o sujeito poético revela-se
A)
B)
C)
D)
E)

omisso como ser social.
alheio à essência das coisas.
satisfeito com a realidade circundante.
inseguro quanto à sorte que o destino lhe reserva.
desejoso de ver a transformação do mundo através da arte.

Questão 05 (Peso 2)
No Texto I, observa-se
A)
B)
C)
D)
E)

o uso do apelo visual para as constatações feitas.
a ausência das conexões básicas da estrutura sintática.
o registro popular da língua portuguesa ao lado do culto.
uma relação de anterioridade e de posterioridade de fatos.
o uso de redundâncias, retificações e interrupções.

Questão 06 (Peso 3)
Identifique os itens verdadeiros.
A primeira estrofe do poema (Texto II) é marcada pela presença de
I. elementos antitéticos.
II. imagens sensoriais.
III. idéias hiperbólicas.
IV. termos de valor metafórico.
V. ambigüidade de signos lingüísticos.
A alternativa em que todos os itens verdadeiros estão corretamente indicados é a
A)
B)
C)
D)
E)

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

Questão 07 (Peso 2)
Há uma afirmação correta sobre o termo transcrito do Texto I na alternativa
A) “a”, no fragmento “em toda a face da Terra” (linha 2), por ter valor expletivo, pode ser retirado do contexto, sem prejuízo
de qualquer natureza.
B) “em virtude de [as]”, no trecho “em virtude das novas condições técnicas” (linhas 3 e 4), possui o mesmo valor semântico
que “graças a [a]”, em “graças à confusão dos espíritos” (linhas 16 e 17).
C) “a”, em “a do dinheiro e a da informação” (linha 8), nas duas ocorrências, resgata a palavra “emergência” (linha 7).
D) “mais”, em “mais facilmente aceitos” (linha 16), é um indicador de quantidade.
E) “também”, no fragmento “o que também constitui uma incitação” (linha 23), denota conclusão.
Questão 08 (Peso 2)
No poema (Texto II), o termo
A)
B)
C)
D)
E)
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“ou” (verso 7) indica exclusão.
“este” (verso 7) pressupõe uma referência feita anteriormente.
“todas elas” (verso 17) expressa uma idéia de parcialidade.
“mesmo” (verso 25) denota inclusão.
“ainda” (verso 28) exprime ressalva.
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Questão 09 (Peso 3)
Em relação ao Texto I, a alternativa em que há correspondência entre o termo destacado no fragmento transcrito à esquerda
e a função sintática que ele exerce, indicada à direita, é a

A) “O mundo torna-se unificado” (linhas 2 e 3) — complemento do verbo.
B) “influenciando o caráter das pessoas.” (linhas 13 e 14) — complemento do nome.
C) “Dentro desse quadro, as pessoas sentem-se desamparadas,” (linhas 22 e 23) — modificador do verbo.
D) “Há um verdadeiro retrocesso quanto à noção de bem público e de solidariedade, do qual é emblemático o encolhimento
das funções sociais” (linhas 26 a 28) — modificador do nome.

E) “enquanto se amplia o papel político das empresas na regulação da vida social.” (linhas 30 e 31) — paciente da ação
verbal.

Questão 10 (Peso 3)
Com referência ao Texto II, pode-se afirmar que, no verso
A)
B)
C)
D)
E)

9, o conectivo “e” liga orações coordenadas entre si.
12, “como o verão e o salário.” constitui uma oração com forma verbal elíptica.
18, o termo “cotidianas” exerce função predicativa.
21, as expressões “do trabalho” e “do amor” exercem diferentes funções sintáticas.
22, o termo “os jornais” mantém relação sintática com “falam”, completando-lhe o sentido.

Questão 11 (Peso 2)
No Texto I, as vírgulas que aparecem em “Tem as mesmas origens a produção, na base mesma da vida social, de uma
violência estrutural” (linhas 17 a 19) foram usadas pela mesma razão das que estão presentes no fragmento
A) “Esta, entretanto, impõe-se à maior parte da humanidade como uma globalização perversa.” (linhas 5 e 6).
B) “a emergência de uma dupla tirania, a do dinheiro e a da informação, intimamente relacionadas.” (linhas 7 a 9).
C) “Ambas, juntas, fornecem as bases do sistema ideológico” (linhas 9 e 10).
D) “A competitividade, sugerida pela produção e pelo consumo, é a fonte de novos totalitarismos” (linhas 14 a 16).
E) “o que também constitui uma incitação a que adotem, em seus comportamentos ordinários, práticas que alguns decênios
atrás eram moralmente condenadas.” (linhas 23 a 26).
Questão 12 (Peso 3)
I. “o que também constitui uma incitação” (Texto I, linha 23)
II. “a que adotem, em seus comportamentos ordinários, práticas” (Texto I, linhas 24 e 25)
A análise das orações em destaque permite concluir:
A) Têm caráter restritivo.
B) Equivalem a um substantivo.
C) São estruturalmente diferentes.
D) Completam o sentido de um nome.
E) Enfatizam uma particularidade do termo que as antecede.
Questão 13 (Peso 2)
O toque de humor dessa tira está presente
A) na ambigüidade das palavras de Hagar.
B) na valorização do outro em detrimento da
própria verdade e da justiça.
C) na imprevisibilidade da conclusão do
raciocínio do enunciador da mensagem.
D) no reconhecimento do personagem mais
velho de que é preciso orientar a conduta do
mais novo.
E) no sentido literal atribuído aos vocábulos do
primeiro quadrinho e no sentido figurado das BROWNE, Chris. Hagar, o terrível. A Tarde, Salvador, 9 abr. 2006. Caderno 2,
p. 8. Passatempos.
palavras usadas no segundo quadrinho.
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Leia o texto a seguir para responder às questões de 14 a 20.
Texto:
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— O que será que ele queria?
— Quem?
— O Tik.
— Que Tik?
— O Tiktaalik roseae. O peixe com patas que encontraram fossilizado no Canadá. O tal elo que faltava entre a vida
primeva no mar e a vida animal na terra. Entre o peixe e o réptil e tudo que veio depois, incluindo você e eu. A primeira prova
definitiva de que uma espécie se transforma em outra. O que ele queria?
— Não queria nada. Evoluir não foi uma decisão sua. Aconteceu. De acordo com a teoria clássica da evolução,
mutações aleatórias determinam a sobrevivência de uma linhagem. Uma linhagem de peixes simplesmente criou patas e, por
isso, pôde sair do mar e caminhar na terra.
— Não, não. Não subiu à terra porque criou patas. Criou patas porque queria subir à terra.
— Você acha que ele pensou “Chega de viver na água, vou tomar um solzinho na praia e começar outra forma de
vida”? E criou as próprias patas?
— Não. Mas alguma coisa o impeliu. Uma visão. Um plano inconsciente. Uma vontade misteriosa que fez com que a
sua linhagem, através de milhões de anos, desenvolvesse patas para pisar na terra. E ele, o Tik, desse o primeiro passo.
— Não me venha com design inteligente.
— Não. Não sei o que é esse ímpeto ou que nome tem. Seja o que for, a evolução não o explica. Nada o explica. O
que ele queria? Tinha tudo que precisava no mar. Era um predador de bom tamanho e dentes afiados, e tinha pescoço. Podia
olhar para trás, coisa que nenhum outro peixe pode. Portanto era um sucesso na cadeia de alimentação. Mas quis abandonar
tudo isso por uma aventura terrestre. Por quê?
— Está aí a sua resposta. Ele era um predador. Tinha o ímpeto de predador. Subiu à terra na busca de alimentos
diferentes. Só queria uma dieta diversificada. Durante milhões de anos, sua linhagem namorou os frutos da terra, sem poder
alcançá-los. E era tanta a sua fome de novidades que ela acabou desenvolvendo os meios para ir pegá-los. É como a versão
bíblica da Criação, a história da Eva e a fruta proibida. Adão e Eva também tinham tudo do que precisavam, mas queriam
mais, queriam outra coisa. Como o Tik. E a sua inconformidade também deu origem à humanidade, segundo a Bíblia. Fome e
curiosidade são as duas forças que movem o mundo. Fome e curiosidade são as responsáveis por tudo. Até pata em peixe.
— O fato é que, se o Tik não tivesse dado aquele primeiro passo, toda a vida animal se desenvolveria no mar. Você e
eu hoje teríamos guelras e nadadeiras em vez de membros.
— E não poderíamos estar tendo esta conversa.
— Sei não. Dizem que os golfinhos conversam…
— Mas não especulam, não têm teses, e não se maravilham como nós.
— Obrigado, Tik.
VERÍSSIMO, Luís Fernando. O primeiro passo. A Tarde, Salvador, 9 abr. 2006. Nacional, p. 8.

Questão 14 (Peso 3)
A leitura do texto permite inferir:
A) O Tiktaalik roseae é o equivalente objetivo do gênero humano.
B) A teoria clássica da evolução respalda a idéia de que as águas marítimas foram o primeiro hábitat humano.
C) Os seres animais em geral são dotados de capacidade de compreensão, razão porque buscam realizar suas vontades.
D) A versão bíblica da Criação fundamenta a lógica de que Eva, como Tik, em relação à “fruta proibida”, foi movida não só
pelo inconformismo, mas também pela fome.
E) A referência à “conversa” dos golfinhos é reveladora de ironia em relação ao descaso com que o homem trata o ambiente
aquático, em particular, e a natureza, em geral.
Questão 15 (Peso 3)
A idéia básica desse texto está respaldada pelo fragmento transcrito na alternativa
A) “O peixe com patas que encontraram fossilizado no Canadá.” (linha 5).
B) “De acordo com a teoria clássica da evolução, mutações aleatórias determinam a sobrevivência de uma linhagem.”
(linhas 8 e 9).
C) “É como a versão bíblica da Criação, a história da Eva e a fruta proibida.” (linhas 23 e 24).
D) “Fome e curiosidade são as duas forças que movem o mundo.” (linhas 25 e 26).
E) “Dizem que os golfinhos conversam…” (linha 30).
Questão 16 (Peso 2)
O fragmento em que aparece o nível coloquial da linguagem está transcrito na alternativa
A) “Evoluir não foi uma decisão sua.” (linha 8).
B) “Criou patas porque queria subir à terra.” (linha 11).
C) “Nada o explica.” (linha 17).
D) “Portanto era um sucesso na cadeia de alimentação.” (linha 19).
E) “— Sei não. Dizem que os golfinhos conversam…” (linha 30).
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Questão 17 (Peso 3)
Sobre as sintaxes de concordância e de regência usadas no texto, é correto afirmar:
A) Os substantivos “prova” (linha 6) e “busca” (linha 21) aparecem com complementos regidos pela preposição “de”, que, em
ambos os casos, poderia ser substituída por “a” ou “contra”, sem prejuízo de qualquer natureza.
B) A forma verbal “criou” (linha 9) está no singular, concordando com o núcleo do sujeito a que se liga, a palavra “linhagem”
(linha 9), mas poderia estar no plural, para concordar com a expressão “de peixes” (linha 9).
C) A forma verbal “precisavam” (linha 24) apresenta-se com a mesma regência que “deu” (linha 25).
D) As formas verbais “queriam” (linha 24) e “queriam” (linha 25) foram empregadas com regências diferentes.
E) As formas verbais “Dizem” (linha 30) e “especulam” (linha 31) estão no plural pela mesma razão.
Questão 18 (Peso 2)
São formadas pelo mesmo processo as palavras
A) “transforma” (linha 7) e “aleatórias” (linha 9).
B) “sobrevivência” (linha 9) e “linhagem” (linha 9).
C) “inconsciente” (linha 14) e “terrestre” (linha 20).
D) “aventura” (linha 20) e “busca” (linha 21).
E) “inconformidade” (linha 25) e “humanidade” (linha 25).
Questão 19 (Peso 2)
No texto, o termo
A) “por isso”, em “por isso, pôde sair do mar” (linhas 9 e 10) tem valor causal.
B) “inconsciente”, em “Um plano inconsciente.” (linha 14) mantém relação semântica com “misteriosa”, em “Uma vontade
misteriosa” (linha 14).
C) “o”, em “Seja o que for, a evolução não o explica.” (linha 17), nas duas ocorrências, tem o mesmo referente.
D) “namorou”, em “sua linhagem namorou os frutos da terra” (linha 22), está empregado em seu sentido literal.
E) “fome”, em “E era tanta a sua fome de novidades” (linha 23), foi usado, em todo o texto, com a mesma acepção.
Questão 20 (Peso 2)
A alternativa em que a substituição do elemento de coesão textual em negrito preserva o significado inicial do fragmento é a
A) “Mas alguma coisa o impeliu.” (linha 14) — Logo alguma coisa o impeliu.
B) “Portanto era um sucesso na cadeia de alimentação.” (linha 19) — Por conseguinte era um sucesso na cadeia de
alimentação.
C) “Como o Tik.” (linha 25) — Conforme o Tik.
D) “E a sua inconformidade também deu origem à humanidade” (linha 25) — Mas a sua inconformidade também deu origem
à humanidade.
E) “se o Tik não tivesse dado aquele primeiro passo” (linha 27) — embora o Tik não tivesse dado aquele primeiro passo.
Leia com atenção o texto abaixo para responder às questões de 21 a 30.
Considere que o mouse está com a configuração padrão, ou seja, está configurado para destros. Sendo assim, o botão
esquerdo seleciona e abre ou executa uma função, e o botão direito abre um menu. Considere também que os softwares
estão com as suas configurações no padrão de instalação, ou seja, não foi feita nenhuma alteração nas configurações pelo
usuário, e que as versões utilizadas são em português.
Questão 21 (Peso 1)
O utilitário do Windows 2000 utilizado para organizar e otimizar os arquivos no disco, consolidando-os, permitindo, assim,
uma melhor performance ao microcomputador, chama-se
A) Gerenciador de disco.
B) Restauração do sistema.
C) Desfragmentador de disco.
D) Gerenciador de dispositivos.
E) Gerenciador de desempenho.
Questão 22 (Peso 1)
Na figura ao lado, correspondente a uma janela do Excel 2000, as partes numeradas são, respectivamente, denominadas de
A) Caixa de nome, Botão selecionar tudo, Guia da planilha e
Botões de rolagem da planilha.
B) Barra de fórmulas, Botão selecionar tudo, Guia da planilha e
Botões de rolagem de guias.
C) Caixa de nome, Botão de minimizar a planilha, Guia da pasta e
Botões de rolagem de guias.
D) Barra de fórmulas, Botão de maximizar a planilha, Guia da pasta
e Botões de rolagem de guias.
E) Barra de fórmulas, Botão de maximizar a planilha, Guia da pasta
e Botões de rolagem da planilha.
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Questão 23 (Peso 1)
A tecla de função utilizada no Windows 2000 para abrir a janela de ajuda é
A)
B)
C)
D)
E)

F1
F2
F5
F10
F11

Questão 24 (Peso 1)
O recurso implementado no Windows 2000, cuja função é armazenar informações sobre os objetos em uma rede de
computadores e disponibilizá-las a usuários e administradores de rede, possibilitando, por exemplo, que estes últimos
administrem todos os objetos de rede através de um ponto único é chamado de
A) Plug and play.
B) Partição NTFS.
C) Active directory.
D) Central de segurança.
E) Gerenciador de ativação do Windows.
Questão 25 (Peso 1)
O recurso da área de trabalho do Windows 2000 que possibilita o acesso aos principais componentes do microcomputador,
como, por exemplo, disco rígido, disco flexível, cd-rom, pastas, entre outros, é chamado de
A) Lixeira.
B) Active desktop.
C) Meu computador.
D) Meus locais de rede.
E) Prompt de comando.
Questão 26 (Peso 1)
Observe, ao lado, a figura de um menu do Word 2000 e marque a alternativa que
corresponde às indicações de status das opções desse menu.
A)
B)
C)
D)
E)

1-Ativado, 2-Indisponível, 3-Desativado, 4-Negrito.
1-Ativado, 2-Mais opções, 3-Indisponível, 4-Negrito.
1-Ativado, 2-Submenu, 3-Indisponível, 4-Selecionado.
1-Desativado, 2-Selecionado, 3-Indisponível, 4-Ativado.
1-Negrito, 2-Seta para a direita, 3-Desativado, 4-Ativado.

Questão 27 (Peso 1)
No Word 2000, a fim de mudar a orientação do texto, de retrato para paisagem ou o inverso, o procedimento para acessar a
janela que possibilita essas alterações consiste em clicar no menu
A) Formatar e, em seguida, na opção Página.
B) Editar e, em seguida, na opção Configurar página.
C) Arquivo e, em seguida, na opção Configurar página.
D) Formatar e, em seguida, na opção Configurar página.
E) Ferramentas e, em seguida, na opção Configurar página.
Questão 28 (Peso 1)
No Word 2000, os botões
,
,
e
têm como funções, respectivamente,
A) copiar, recortar, localizar e salvar.
B) recortar, colar, localizar e gravar tudo.
C) recortar, copiar, substituir e abrir disquete.
D) copiar, colar, visualizar impressão e salvar.
E) copiar, recortar, visualizar impressão e abrir disquete.
Questão 29 (Peso 1)
No Excel 2000, para efetuar a soma das células A1, A2 e A3, colocando o resultado na célula A4, que já está selecionada, a
fórmula a ser digitada é
A) =Soma(A1:A3)
B) =Soma(A1,A3)
C) =Soma(A1-A3)
D) =Soma(A1,A2,A3)
E) =Soma(A1);(A2);(A3)
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Questão 30 (Peso 1)
Sobre a criação e o controle de tarefas através do Outlook 2000, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

Uma tarefa não pode ser recorrente.
A prioridade da tarefa só pode ser baixa.
A atribuição de uma tarefa a outra pessoa é possível.
Uma data de conclusão pode ser estipulada, mas não a de início.
O status das tarefas só pode ser “Em andamento” ou “Concluída”.

Conhecimentos Específicos
Questão 31 (Peso 1)
Sobre o Estatuto do Idoso, é verdadeira a afirmativa:
A) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos de idade ficará assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos
e semi-urbanos, inclusive nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.
B) No sistema de transporte coletivo interestadual, serão reservadas 05 (cinco) vagas por veículo para idosos com renda
igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos.
C) Aos idosos são reservadas 10% (dez por cento) das vagas nos estacionamentos públicos e privados, na forma da lei local.
D) No sistema de transporte coletivo interestadual, para as vagas que excederem a reserva legalmente prevista, haverá
desconto de, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) para os idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos.
E) Aos maiores de 60 (sessenta) anos de idade ficará assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e
semi-urbanos.
Para responder às questões de 32 a 34, identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. Em seguida, marque,
na Folha de Respostas, a alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, de acordo com o seguinte código:
A) V F V F
B) V F F V
C) F V F V
D) F V V F
E) V V F V
Questão 32 (Peso 2)
Com base nos Artigos 12 e 19 do Estatuto do Idoso, é correto afirmar:
( ) Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao Poder
Público tal provimento, no âmbito da Previdência Social.
( ) A obrigação alimentar em favor do idoso é solidária.
( ) Os casos de maus-tratos contra idosos serão obrigatoriamente comunicados pelo profissional de Saúde a qualquer um
dos seguintes órgãos: autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso,
Conselho Nacional do Idoso, podendo e devendo, inclusive, ser comunicados à maioria deles.
( ) Os casos de maus-tratos contra idosos serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho de Integração e Proteção do
Idoso.
Questão 33 (Peso 1)
Segundo a Lei 10.741/03, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, é correto afirmar:
( ) Aos idosos, a partir dos 65 (sessenta e cinco) anos que não possuam meios para prover a sua subsistência, nem de têla provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 01 (um) salário mínimo.
( ) O idoso, nos programas habitacionais públicos, goza de prioridade na aquisição do imóvel, ainda que não se destine a
moradia própria.
( ) O acolhimento de idosos, em situação de risco social no núcleo familiar, não caracteriza dependência econômica.
( ) As instituições filantrópicas prestadoras de serviço ao idoso terão direito à assistência judiciária gratuita.
Questão 34 (Peso 2)
Nos termos da Lei 10.741/03,
( ) são de ação penal pública incondicionada os crimes definidos no Estatuto do Idoso.
( ) constitui crime dificultar o acesso de pessoa idosa a operações bancárias.
( ) coagir o idoso a outorgar procuração é crime, cuja pena prevista varia de 06 (seis) meses a 01 (um) ano de reclusão.
( ) constitui crime, punível com reclusão de 02 (dois) meses a 01 (um) ano e multa, expor a perigo a integridade psíquica
do idoso.
Questão 35 (Peso 1)
Marque a alternativa correta:
A) Interesses ou direitos difusos são os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou
classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.
B) Interesses ou direitos coletivos são os transindividuais, de natureza divisível, de que seja titular grupo, categoria ou
classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.
C) Interesses ou direitos difusos são os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas
indeterminadas e ligadas entre si por uma relação jurídica base.
D) Interesses ou direitos coletivos são os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou
classe de pessoas ligadas entre si por circunstâncias de fato.
E) Interesses ou direitos individuais homogêneos são os decorrentes de origem comum.
Realização: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Fundação CEFETBAHIA
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Questão 36 (Peso 2)
Analise as assertivas em relação ao Código de Defesa do Consumidor:
I. Considera-se fornecedor toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que desenvolvam
atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços, ressalvados apenas os entes sem personalidade jurídica.
II. Não equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, se indetermináveis, que haja intervindo na relação de consumo.
III. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento do princípio da harmonização dos
interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade
de desenvolvimento econômico e tecnológico.
IV. O consumidor tem direito à modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua
revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.
V. Nos processos judiciais o consumidor tem sempre direito à inversão do ônus da prova a seu favor.
Estão corretas as assertivas:
A) I e II.
B) I e V.
C) II e III.
D) III e IV.
E) IV e V.
Questão 37 (Peso 3)
Analise as assertivas em relação ao Código de Defesa do Consumidor:
I. A responsabilidade civil dos fornecedores de produtos e serviços que causarem dano a consumidores é objetiva,
decorrente da simples colocação no mercado de determinado produto ou prestação de dado serviço.
II. A responsabilidade civil dos fornecedores de produtos ou serviços é subsidiária, sendo facultado ao consumidor intentar ação
para reparação de dano, sucessivamente, contra todos os fornecedores responsáveis pela colocação do produto no mercado.
III. Os produtos e serviços, em princípio, não poderão acarretar riscos à saúde ou segurança dos consumidores, porém, é
tolerada a “periculosidade inerente”, ou seja, os riscos qualificados como normais e previsíveis, desde que
acompanhados de informações necessárias e adequadas.
IV. O comerciante sempre responde solidariamente com os fornecedores pelos danos decorrentes de acidentes de consumo.
V. O comerciante responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores no fornecimento de produtos apenas
na hipótese em que o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados.
Estão corretas as assertivas:
A) I e II.
B) I e III.
C) II e V.
D) III e IV.
E) IV e V.
Questão 38 (Peso 1)
Nos termos da Lei 8.977/04, que dispõe sobre o Plano de Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado da Bahia, qual desses cargos está compreendido nas Carreiras de Nível Superior – CNS?
A) Revisor.
B) Subsecretário.
C) Subtitular de ofício de registros públicos.
D) Oficial de registros públicos.
E) As alternativas A, B, C e D estão incorretas.
Questão 39 (Peso 2)
O ingresso nos cargos de provimento permanente do Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia poderá
ocorrer:
A) Apenas por indicação do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
B) Apenas por indicação do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por concurso público de provas, ou por
concurso público de provas e títulos.
C) Apenas por concurso público de provas, ou por concurso público de provas e títulos.
D) Apenas por concurso público de provas.
E) Apenas por concurso público de provas e títulos.
Questão 40 (Peso 2)
Nos termos da Lei 8.977/04, que dispõe sobre o Plano de Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado da Bahia, assinale a alternativa que contem apenas cargos compreendidos nas Carreiras Privativas de Bacharel em
Direito - CBD:
A) Avaliador judicial, depositário público e subtabelião.
B) Avaliador judicial, subtabelião e tabelião de notas.
C) Avaliador judicial, depositário público e tabelião de protesto.
D) Depositário público, tabelião de protesto e tabelião de notas.
E) Subtabelião, tabelião de protesto e tabelião de notas.
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Questão 41 (Peso 2)
Com relação ao Sistema Estadual de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, é correto afirmar:
I. Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais funcionarão nos dias úteis, das 7:00 às 23:00 horas, mesmo durante as férias forenses.
II. O processamento da execução das sentenças dos demais Juizados é da competência do Juizado Modelo Especial Cível.
III. As pessoas físicas ou jurídicas, sem exceção, podem propor ação perante os Juizados Especiais Cíveis.
IV. As empresas públicas federais poderão ser parte no processo como réu.
A alternativa que contém a informação correta é a
A) Somente a afirmativa I é verdadeira.
B) Somente a afirmativa II é verdadeira.
C) Somente a afirmativa III é verdadeira.
D) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
E) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
Questão 42 (Peso 1)
Com base na Lei 7.033/97, pode-se afirmar:
I. Os Juizados Especiais Cíveis não têm competência para ações possessórias sobre bens imóveis.
II. Os Juizados Especiais Cíveis têm competência para ação de despejo para uso próprio.
III. Os Juizados Especiais Cíveis têm competência para ações falimentares.
IV. Os litígios de consumo, cujo valor não ultrapasse 40 (quarenta) salários mínimos, serão de competência das Varas
Especializadas de Defesa do Consumidor.
São corretas as assertivas:
A) Somente a afirmativa I é verdadeira.
B) Somente a afirmativa II é verdadeira.
C) Somente a afirmativa III é verdadeira.
D) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
E) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
Para responder às questões de 43 a 46, identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. Em seguida, marque,
na Folha de Respostas, a alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, de acordo com o seguinte código:
A) V F F
B) V V F
C) V F V
D) F V V
E) V V V
Questão 43 (Peso 1)
o
Com base no Art. 4 da Constituição do Estado da Bahia, pode-se afirmar:
( ) Constitui infração disciplinar, punível com a pena de demissão a bem do serviço público, a prática de violência, tortura
ou coação contra os cidadãos pelos agentes estaduais ou municipais.
( ) Serão remunerados por subsídio fixado em parcela única, podendo ser acrescido de gratificação, adicional, abono,
prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os
secretários de Estado e dos Municípios.
( ) É vedado ao servidor público civil e militar o direito de promover reunião ou manifestação pacífica, no local de trabalho,
preservado o interesse público.
Questão 44 (Peso 2)
Tendo-se em vista o Art. 110 da Constituição do Estado da Bahia, é correto afirmar:
( ) Os Juizados de Paz são órgãos do Poder Judiciário.
( ) Os atos do governador que atentem contra o livre exercício dos Poderes Legislativo e Judiciário, dos Tribunais de
Contas do Estado e dos Municípios, do Ministério Público e dos Poderes dos Municípios constituem crimes de
responsabilidade.
( ) A aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes serão revistas segundo os mesmos índices dos
subsídios daqueles em atividade.
Questão 45 (Peso 1)
Levando-se em consideração o Art. 34 da Constituição do Estado da Bahia, é verdadeiro o que se afirma em
( ) O juiz promovido ou removido só deixará a Vara em que é titular com a efetiva posse do novo titular.
( ) Lei estadual ou municipal poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos,
o
obedecido o disposto no Art. 39, § 5 da Constituição Federal.
( ) A promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento é facultada por Lei.
Questão 46 (Peso 3)
Com relação ao Art. 113 da Constituição do Estado da Bahia, são verdadeiras as afirmativas:
( ) Os pagamentos devidos pela Fazenda Estadual ou Municipal, em virtude de condenação judicial, serão feitos
exclusivamente na ordem de valores dos precatórios.
( ) O Tribunal de Justiça poderá constituir órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros,
para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais do Tribunal Pleno.
( ) É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus
débitos constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1o de julho, data em que terão atualizados os seus
valores, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte.
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Questão 47 (Peso 3)
Segundo a Constituição Federal do Brasil, é verdadeira a afirmativa:
A) O princípio da inviolabilidade domiciliar não comporta exceções.
B) O sigilo da correspondência, salvo por ordem judicial, é inviolável.
C) As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais não têm aplicação imediata.
D) O princípio da legalidade tem a mesma aplicabilidade e interpretação para os particulares e para a Administração Pública.
o
E) Os direitos e deveres individuais e coletivos não estão restritos ao artigo 5 da CF/88, podendo ser encontrados ao longo
da Carta Constitucional.
Questão 48 (Peso 2)
Em relação ao Poder Judiciário, é correto afirmar:
A) A irredutibilidade de subsídio torna os juízes imunes à tributação por meio do imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza.
B) Constitui requisito para o cargo ministro do STJ ter idade compreendida entre 30 e 65 anos.
C) A regra da inamovibilidade impossibilita a remoção do juiz de uma comarca para outra, com o seu consentimento.
D) Os Tribunais Federais Regionais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras Regionais.
E) O Superior Tribunal de Justiça será composto por, no máximo, 33 (trinta e três) ministros.
Questão 49 (Peso 1)
É de competência privativa da União legislar sobre
A) propaganda comercial.
B) cultura, ensino e desporto.
C) educação, cultura e ensino.
D) direito econômico, águas e energia.
E) previdência social, direito econômico e águas.
Para responder às questões de 50 a 52, identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. Em seguida, marque,
na Folha de Respostas, a alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, de acordo com o seguinte código:
A) F V V F
B) F F V F
C) V V F V
D) V F V V
E) V V V V
Questão 50 (Peso 2)
Sobre a organização do Estado, pode-se afirmar:
( ) O Distrito Federal poderá ser dividido em Municípios.
( ) No Brasil, existe o direito de secessão, decorrente do pacto federativo.
( ) A União poderá intervir nos Estados, objetivando repelir invasão estrangeira.
( ) Os Estados Federados são soberanos, tendo, portanto, capacidade de autogoverno e auto-administração.
Questão 51 (Peso 1)
Com referência à Organização dos Poderes, é correto afirmar:
( ) As varas do Trabalho serão instituídas por Lei.
( ) O Corregedor Eleitoral do TSE será eleito dentre Ministros do STJ.
( ) O Superior Tribunal Militar será composto por 12 (doze) Ministros vitalícios.
( ) Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrente da
relação de trabalho.
Questão 52 (Peso 2)
Em relação à Ordem Social, pode-se afirmar:
( ) A Previdência Social tem caráter contributivo e filiação obrigatória.
( ) A Assistência Social tem caráter contributivo.
( ) Universalidade na cobertura e no atendimento é um dos objetivos da Seguridade Social.
( ) As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social.
Para responder às questões 53 e 54, identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. Em seguida, marque, na
Folha de Respostas, a alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, de acordo com o seguinte código:
A) F F F V
B) V F V F
C) F V F V
D) V V V F
E) V V V V
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Questão 53 (Peso 2)
São deveres do servidor público:
( ) Ser leal às instituições que servir.
( ) Zelar pela economia de material.
( ) Comparecer à repartição em horário extraordinário, quando convocado.
( ) Atuar como procurador junto a repartições públicas.
Questão 54 (Peso 3)
Com relação às responsabilidades do servidor público, é correto afirmar:
( ) O servidor, tratando-se de danos causados a terceiros, responderá, em ação regressiva, perante a Fazenda Pública.
( ) As responsabilidades civil, penal e administrativa poderão cumular-se, sendo dependentes entre si.
( ) A responsabilidade penal abrange os crimes e as contravenções imputados ao servidor, nesta qualidade.
( ) A obrigação de reparar os danos não se estende aos sucessores.
Questão 55 (Peso 1)
Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, nos termos da Lei 9.099/95, têm como critérios de orientação:
A) Simplicidade, formalidade e economia processual.
B) Simplicidade, formalidade e temporariedade.
C) Simplicidade, economia processual e celeridade.
D) Formalidade, temporariedade e celeridade.
E) Economia processual, temporariedade e celeridade.
Questão 56 (Peso 1)
Assinale a alternativa correta acerca da audiência de instrução e julgamento nos Juizados Especiais Criminais:
A) Na audiência de instrução e julgamento nos Juizados Especiais Criminais, o interrogatório precederá a ouvida das
testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.
B) A defesa prévia será oferecida pelo defensor do autor do fato durante a audiência de instrução e julgamento.
C) A vítima não será ouvida na audiência de instrução e julgamento.
D) Não será possível a ocorrência de composição civil entre autor do fato e vítima na audiência de instrução e julgamento.
E) As alternativas A, B, C e D estão incorretas.
Questão 57 (Peso 2)
Analise as seguintes assertivas, acerca da competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei 9.099/95:
I. O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das ações de natureza alimentar de
valor não excedente a quarenta vezes o salário mínimo.
II. O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das ações de despejo para uso próprio.
III. O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das ações relativas a acidente de
trabalho de valor não excedente a quarenta vezes o salário mínimo.
IV. O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das ações de natureza fiscal de valor
não excedente a quarenta vezes o salário.
V. O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das ações possessórias sobre bens
imóveis de valor não excedente a quarenta vezes o salário mínimo.
São corretas as assertivas:
A) I e III.
B) I e IV.
C) II e III.
D) II e V.
E) IV e V.
Questão 58 (Peso 2)
Analise as seguintes assertivas, acerca dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da Lei 9.099/95:
I. No procedimento dos Juizados Especiais Criminais, previsto na Lei 9.099/95, o prazo para oferecimento de recurso de
apelação contra sentença será de dez dias.
II. No procedimento dos Juizados Especiais Criminais, previsto na Lei 9.099/95, a citação será sempre pessoal.
III. No procedimento dos Juizados Especiais Criminais, previsto na Lei 9.099/95, o recurso cabível contra a decisão de
rejeição da denúncia é o recurso em sentido estrito.
IV. No procedimento dos Juizados Especiais Criminais, previsto na Lei 9.099/95, a homologação da composição civil
acarreta a renúncia ao direito de queixa na ação penal privada, mas não acarreta renúncia ao direito de representação na
ação penal pública condicionada.
V. Os atos processuais no Juizado Especial Criminal poderão ser realizados em horário noturno e em qualquer dia da
semana.
São corretas as assertivas:
A) I, II e IV.
B) I, II e V.
C) I, III e V.
D) II, III e IV.
E) III, IV e V.
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Questão 59 (Peso 3)
Analise as seguintes assertivas, acerca da audiência preliminar nos Juizados Especiais Criminais:
I. A ausência do autor do fato, se devidamente cientificado da audiência preliminar, não causará adiamento da mesma.
II. Não poderá haver condução coercitiva da vítima para comparecimento à audiência preliminar.
III. A tentativa de conciliação entre o autor do fato e a vítima poderá ser conduzida por conciliador, que pode não ser
bacharel em Direito.
IV. A composição civil entre autor do fato e vítima não será tentada em caso de ação penal pública incondicionada.
V. Em caso de ação penal privada, a queixa não poderá ser oferecida na audiência preliminar.
São corretas as assertivas:
A) I, II e III.
B) I, III e IV.
C) I, IV e V.
D) II, III e V.
E) II, IV e V.
Questão 60 (Peso 1)
Analise as assertivas em relação aos atos administrativos:
I. A revogação é prerrogativa da Administração Pública para atender a motivos de conveniência e oportunidade.
II. A revogação atuará sempre com efeitos ex tunc.
III. A revogação pressupõe sempre a existência de um ato inquinado de vício de legalidade.
IV. A Administração Pública pode anular ou revogar seus atos administrativos, não podendo, porém, quanto à anulação,
fazê-lo de ofício.
V. Não podem ser objeto de revogação os atos vinculados.
Estão corretas as assertivas:
A) I e II.
B) I e V.
C) II e III.
D) III e IV.
E) IV e V.
Questão 61 (Peso 1 )
Analise as assertivas em relação à licitação:
I. O leilão é uma modalidade de licitação utilizada para venda de bens móveis inservíveis para a Administração.
II. A contratação de profissional de qualquer setor artístico desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião
pública é caso de dispensa de licitação.
III. A ocorrência de guerra ou grave perturbação da ordem é caso de dispensa de licitação.
IV. A dispensa de licitação caracteriza-se pela excepcionalidade e taxatividade das hipóteses.
V. Convite é uma modalidade de licitação em que são remetidas pela Administração carta-convite a, no mínimo, cinco
interessados no ramo a que pertence o objeto do contrato, os quais são livremente escolhidos pelo administrador, entre
empresas cadastradas ou não.
Estão corretas as assertivas:
A) I, II e V.
B) I, III e IV.
C) I, IV e V
D) II, III e IV.
E) II, III e V.
Questão 62 (Peso 1)
Analise as assertivas em relação ao Poder de Polícia:
I. A Administração Pública tem a prerrogativa de impor restrições aos direitos dos indivíduos, visando atender a um
interesse público, não podendo, todavia, utilizar-se de força para fazer cumprir suas determinações sem a devida ordem
judicial.
II. Em sentido amplo, a expressão “poder de polícia” significa toda e qualquer ação restritiva do Estado em relação aos
direitos individuais.
III. Somente a Administração Direta tem idoneidade para exercer o Poder de Polícia.
IV. A licença e a autorização são atos de polícia, sendo a primeira ato discricionário e a segunda ato vinculado.
V. A liberdade e a propriedade são sempre direitos condicionados, uma vez que estão sujeitos às restrições necessárias a
sua adequação ao interesse público.
Estão corretas as assertivas:
A) I e III.
B) I e IV.
C) II e III.
D) II e V.
E) IV e V.
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Questão 63 (Peso 2 )
Marque a alternativa correta em relação aos Contratos Administrativos:
A) O contrato administrativo é formal, bilateral, comutativo e intuitu personae.
B) A revisão é forma preventiva de manter o equilíbrio contratual, sendo previamente fixada pelas partes para neutralizar os
efeitos da inflação.
C) Os contratos administrativos constituem espécie do gênero contratos da Administração, e diferenciam-se dos contratos
privados da Administração apenas pelo seu objeto.
D) Constituem cláusulas exorbitantes a alteração unilateral do contrato; a rescisão unilateral do contrato; a fiscalização da
execução do contrato; a aplicação de sanções; e a ocupação provisória de bens imóveis, em qualquer caso.
E) No contrato administrativo, em decorrência da prerrogativa da Administração de poder alterar unilateralmente o contrato, o
contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem nas obras, serviços ou
compras, até 50% do valor inicial atualizado do contrato.
Questão 64 (Peso 2 )
Analise as assertivas em relação aos poderes e deveres dos administradores públicos:
I. Poder discricionário é a prerrogativa concedida aos agentes administrativos de elegerem, entre várias condutas
possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público, não podendo o ato administrativo
praticado no exercício deste Poder sofrer controle judicial.
II. O poder de revisão dos atos administrativos deriva do Poder Hierárquico.
III. Os poderes administrativos são irrenunciáveis.
IV. Os ilícitos administrativos seguem a regra do sistema da rígida tipicidade.
V. O agente que, embora agindo dentro de sua competência, afasta-se do interesse público age com “excesso de poder”.
Estão corretas as assertivas:
A) I e III.
B) I e IV.
C) II e III.
D) II e V.
E) IV e V.
Questão 65 (Peso 3)
A Prefeitura Municipal de Boa Nova expediu em favor de João José licença para que este construísse em seu imóvel prédio
com destinação comercial. Sucede que, antes do início da construção, em momento em que João José já havia gasto
determinada quantia em dinheiro com projeto e compra de materiais, a Administração Pública Municipal revogou o ato de
licença, ao fundamento de que a lei local deixou ao administrador o poder de disciplinar a ocupação do solo urbano e que a
Administração definiu a referida área como exclusivamente residencial, contrariando o interesse público a edificação com fins
comerciais. Tendo como verdadeiras as alegações da Prefeitura Municipal de Boa Nova, marque a alternativa correta:
A) João José adquiriu o direito de construir, pois a licença, sendo ato vinculado, é irrevogável.
B) A Prefeitura de Boa Nova poderia revogar a licença a qualquer tempo, ainda que iniciada a obra, desde que para atender
a um interesse público.
C) A Prefeitura de Boa Nova pode revogar a licença antes de iniciada a construção, não tendo João José direito à
indenização.
D) A Prefeitura de Boa Nova pode revogar a licença antes de iniciada a construção, tendo João José direito à indenização
pelos prejuízos sofridos com a compra do projeto e do material de construção.
E) A Prefeitura de Boa Nova pode revogar a licença antes de iniciada a construção, sendo, no entanto, obrigatório o
depósito prévio de caução para pagamento dos prejuízos sofridos por João José.
Questão 66 (Peso 1)
No Processo Civil, o Juiz não dará curador especial:
A) Ao incapaz que não tiver representante legal.
B) Ao réu preso.
C) Ao réu revel citado por edital.
D) Ao réu revel citado por hora certa.
E) As alternativas A, B, C e D são incorretas.
Questão 67 (Peso 2)
Analise as seguintes assertivas em relação aos recursos no processo civil:
I. O juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade com súmula do Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
II. Provando o apelante justo impedimento, o juiz relevará a pena de deserção, fixando-lhe prazo para efetuar o preparo,
sendo esta decisão irrecorrível.
III. A apelação interposta de sentença condenatória proferida em ação de alimentos tem efeito apenas devolutivo.
IV. Da decisão relativa aos efeitos em que a apelação é recebida caberá agravo apenas na sua forma retida.
V. Interposto o agravo, e ouvido o agravado no prazo de 15 (quinze) dias, o juiz poderá reformar sua decisão.
São corretas as assertivas:
A) I, II e III.
B) I, II e V.
C) I, III e IV.
D) II, IV e V.
E) III, IV e V.
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Questão 68 (Peso 1)
Marque a alternativa correta em relação aos títulos executivos judiciais e extrajudiciais:
A) A sentença estrangeira, para constituir título executivo judicial, deve ser homologada pelo Supremo Tribunal Federal.
B) O instrumento de transação referendado pelo Ministério Público constitui título executivo judicial.
C) A sentença arbitral constitui título executivo extrajudicial .
D) O contrato de seguro de vida constitui título executivo extrajudicial.
E) As alternativas A, B, C e D são incorretas.
Questão 69 (Peso 2)
Analise as seguintes assertivas sobre o procedimento ordinário no processo civil:
I. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total
improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor
da anteriormente prolatada.
II. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, sendo facultado ao juiz, no prazo de 05 (cinco) dias, reformar sua
decisão.
III. A contestação e a reconvenção devem ser oferecidas simultaneamente, sob pena de preclusão consumativa,
independentemente do escoamento do prazo.
IV. Pelo princípio do ônus da impugnação especificada, cabe ao réu impugnar de um a um os fatos articulados pelo autor na
petição inicial, havendo presunção absoluta de veracidade dos fatos não impugnados, ainda que estejam em contradição
com a defesa, considerada em seu todo.
V. Para o recebimento da exceção de incompetência, a petição deve ser protocolizada no juízo que determinou a citação.
São corretas as assertivas:
A) I e II.
B) I e III.
C) II e V.
D) III e IV.
E) IV e V.
Questão 70 (Peso 3)
Analise as seguintes assertivas:
I. A alienação da coisa ou do direito litigioso a título particular, por ato inter vivos ou mortis causa, desde que válida, induz à
alteração subjetiva da lide, independentemente de consentimento da parte contrária.
II. O espólio é representado em Juízo ativa e passivamente pelo inventariante, porém, no caso de inventariante dativo, será
representado por todos os herdeiros e sucessores do falecido.
III. Nas ações possessórias a participação do cônjuge do autor ou do réu é sempre indispensável.
IV. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as ações que tenham por objeto o reconhecimento, a
constituição ou a extinção de ônus sobre imóveis de qualquer um deles.
V. O advogado que renunciar ao mandato tem o dever de representar o mandante, durante os dez dias seguintes após dar
ciência ao mandante da renúncia, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.
São corretas as assertivas:
A) I, II e III.
B) I, II e V.
C) I, III e IV.
D) II, IV e V.
E) III, IV e V.
Questão 71 (Peso 3)
Analise as seguintes assertivas em relação à competência:
I. As ações fundadas em direito pessoal serão propostas, em regra, no foro do domicílio do réu e, havendo dois ou mais
réus com diferentes domicílios, poderão ser propostas no foro do domicílio de qualquer deles, à escolha do autor.
II. No caso de ação fundada em direito pessoal, quando o réu não tiver domicílio nem residência no Brasil, a ação deverá
ser proposta na Capital Federal.
III. O foro do domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, ainda que o óbito tenha ocorrido no
estrangeiro.
IV. É competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano, porém, no caso de dano sofrido em razão
de delito ou acidente de veículo, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato.
V. Nas ações possessórias é competente o foro da situação da coisa, entretanto, pode o autor optar pelo foro do domicílio
ou de eleição.
São corretas as assertivas:
A) I, II e III.
B) I, II e V.
C) I, III e IV.
D) II, IV e V.
E) III, IV e V.
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Questão 72 (Peso 1)
Analise as seguintes assertivas, acerca do inquérito policial:
I. Salvo disposição em contrário, o inquérito deverá terminar no prazo de quinze dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante.
II. Salvo disposição em contrário, o inquérito deverá terminar no prazo de trinta dias se o indiciado estiver solto.
III. Depois da efetivação do arquivamento do inquérito policial, a Autoridade Policial não poderá proceder a novas colheitas
de prova acerca do fato.
IV. O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não, a
juízo da autoridade.
V. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos de inquérito policial.
São corretas as assertivas:
A) I, II e III.
B) I, II e IV.
C) I, III e V.
D) II, IV e V.
E) III, IV e V.
Questão 73 (Peso 1)
Romário iniciou a execução de um crime no Brasil, sendo que tal delito só ficou efetivamente consumado na Venezuela.
Como será determinada a competência para processamento e julgamento da ação penal?
A) Pelo local de domicílio ou residência de Romário.
B) Pelo local em que foi praticado, no Brasil, o último ato de execução.
C) Pela prevenção.
D) Pela conexão.
E) As alternativas A, B, C e D estão incorretas.
Questão 74 (Peso 1)
Nos casos de crimes de ação penal privada, salvo disposição em contrário, qual o prazo previsto para oferecimento da
queixa-crime?
A) O prazo é de um mês, contado do dia em que o ofendido ou seu representante legal veio a tomar conhecimento de quem
foi o autor do crime.
B) O prazo é de três meses, contado do dia em que o ofendido ou seu representante legal veio a tomar conhecimento de
quem foi o autor do crime.
C) O prazo é de seis meses, contado do dia em que o ofendido ou seu representante legal veio a tomar conhecimento de
quem foi o autor do crime.
D) O prazo é de doze meses, contado do dia em que o ofendido ou seu representante legal veio a tomar conhecimento de
quem foi o autor do crime.
E) O prazo é de vinte e quatro meses, contado do dia em que o ofendido ou seu representante legal veio a tomar
conhecimento de quem foi o autor do crime.
Questão 75 (Peso 2)
Analise as seguintes assertivas, acerca da prisão:
I. Considera-se em flagrante delito quem é encontrado, logo depois de cometer a infração penal, com instrumentos que
façam presumir ser ele autor da infração.
II. Qualquer do povo poderá prender quem seja encontrado em flagrante delito.
III. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, quando houver indícios da existência do crime
e de sua autoria.
IV. A apresentação espontânea do acusado à autoridade impedirá a decretação da sua prisão preventiva.
V. Dentro em vinte e quatro horas depois da prisão em flagrante, será dada ao preso nota de culpa assinada pela
autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.
São corretas as assertivas:
A) I, II e III.
B) I, II e V.
C) I, IV e V.
D) II, III e IV.
E) III, IV e V.
Questão 76 (Peso 2)
Analise as seguintes assertivas, acerca da citação e da intimação no Processo Penal:
I. A intimação do defensor nomeado pelo Juiz de Direito pode ser feita através de publicação no órgão incumbido da
publicidade dos atos judiciais da comarca.
II. Ainda que não sendo, em nenhuma hipótese, encontrado o réu, a citação não poderá ser feita por hora marcada.
III. Estando o réu em legação estrangeira, a citação deverá ser feita através de carta rogatória.
IV. A citação do militar não poderá será feita por intermédio do chefe do respectivo serviço, mas obrigatoriamente ao próprio réu.
V. A intimação do Ministério Público será sempre pessoal.
São corretas as assertivas:
A) I, II e IV.
B) I, III e IV.
C) I, III e V.
D) II, III e V.
E) II, IV e V.
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Questão 77 (Peso 3)
Analise as seguintes assertivas, acerca da ação penal:
I. Nas hipóteses de ocorrência de crime de ação penal pública, a ação penal só poderá ser iniciada através de denúncia do
Ministério Público.
II. Nos casos de ação penal pública condicionada, poderá haver retratação da representação até o recebimento da denúncia.
III. No caso de decisão judicial de ausência do ofendido, o direito de representação, para propositura da ação penal pública
condicionada, poderá ser exercido pelo irmão do mesmo.
IV. Nos casos de ação penal privada, o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza,
todavia, efeito em relação ao que o recusar.
V. Salvo disposição em contrário, o prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de cinco dias, contado da
data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial.
São corretas as assertivas:
A) I, II e III.
B) I, II e V.
C) I, III e IV.
D) II, IV e V.
E) III, IV e V.
Questão 78 (Peso 1)
De acordo com a Lei 6.677/04, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia,
A) a critério da Administração, poderá ser concedida licença ao servidor para tratar de interesse particular, pelo prazo de
02 (dois) anos consecutivos, sem remuneração, prorrogável uma única vez por igual período.
B) o servidor somente poderá participar de missão ou estudos no exterior, mediante expressa autorização do Chefe do
Poder a que esteja vinculado, pelo período de 03 (três) anos, prorrogáveis por igual período.
C) o aposentado que contar com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, não poderá ser objeto de reversão.
D) a disponibilidade para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical representativa do servidor público
estadual limitar-se-á a 06 (seis) servidores.
E) o servidor não poderá ser relotado ou removido de ofício durante o exercício do mandato e até 12 (doze) meses após o
término desse.
Para responder às questões 79 e 80, identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. Em seguida, marque, na
Folha de Respostas, a alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, de acordo com o seguinte código:
A) V V F F
B) F V V F
C) V F V F
D) F F V V
E) V V V V
Questão 79 (Peso 3)
Com base na Lei Estadual 6.677/04, é correto afirmar:
( ) A nomeação poderá ocorrer em caráter vitalício.
( ) Reintegração e reversão são formas de provimento de cargo público.
( ) A posse deverá verificar-se até trinta dias, contados da data da publicação do ato de nomeação, período esse
improrrogável.
( ) O candidato que residir há mais tempo no Estado da Bahia, em caso de empate em concursos públicos de provas ou de
provas e títulos, terá preferência.
Questão 80 (Peso 2)
Conforme o Art. 47 da Lei Estadual 6.677/04,
( ) a exoneração do servidor ocupante de cargo de provimento temporário dar-se-á a seu pedido ou a juízo da autoridade
competente.
( ) a demissão não será aplicada como penalidade ao servidor público.
( ) o transporte não constitui indenização ao servidor público.
( ) uma ajuda de custo será concedida ao servidor que for removido a pedido.
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