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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 40 (quarenta) itens, ordenados de 1 a 40, com al-
ternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. A folha de texto definitiva da Prova Discursiva não poderá ser assinada, rubricada, nem conter em outro local que não 
apropriado qualquer palavra, desenho ou marca que a identifique, sob pena de anulação. A detecção de qualquer marca iden-
tificadora no espaço destinada a transcrição do texto definitivo acarretará na anulação da prova do(a)candidato(a).

7. No momento da entrega da Prova Discursiva o(a) candidato(a) deverá realizar o destaque da filipeta na presença do fiscal 
de sala, o qual receberá tanto a prova discursiva quanto a filipeda correspodente.

8. Somente será corrigida a Prova Discursiva do(a) candidato(a) que atingir a pontuação mínima para aprovação na prova 
objetiva, conforme especificado no item 8.3 do edital e estiver classificado até 20 (vinte) vezes o número de vagas. 

9. O tempo máximo de duração da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a 
partir da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

10. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposi-
ção em ata de suas respectivas assinaturas.

12. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

13. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 05/2016 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

14. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

15. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.
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QUESTÃO 03

Analise as assertivas a seguir com base no trecho: “Importante: cada pará-
grafo tem uma ideia central, quando o texto é bem escrito.”

I. “cada” é adjunto adnominal do núcleo “parágrafo”. 

II. “cada parágrafo” funciona como sujeito determinado e simples de “tem”. 

III. “uma” e “central” funcionam como adjuntos adnominais de “ideia”, que 
funciona como núcleo do objeto direto.

IV. “é” funciona como verbo de ligação.

Com base nas proposições acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas II é verdadeira.

(b) Apenas IV é verdadeira.

(c) Apenas II e IV são verdadeiras.

(d) Todas são falsas.

(e) Todas são verdadeiras.

QUESTÃO 04

Analise as assertivas a seguir com base no trecho: “Elimine os exemplos, 
adjetivos, advérbios, apostos, explicações secundárias, citações e atenha-se 
apenas ao tópico frasal dos parágrafos.”

I. “os” concorda com todos os elementos da enumeração, por isso foi corre-
tamente utilizado do ponto de vista gramatical.

II. “frasal” concorda com “parágrafos”.

III. “frasal” concorda com “tópico”.

IV. “secundárias” concorda com “explicações”.

Com base nas proposições acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I e III são verdadeiras.

(b) Apenas II e IV são verdadeiras.

(c) Apenas III e IV são verdadeiras.

(d) Apenas I, III e IV são verdadeiras.

(e) Apenas II é falsa.

QUESTÃO 05

Analise as assertivas a seguir com base no trecho: “O Resumo de um artigo 
deve ser feito em um só parágrafo, já o de um livro com três capítulos deve 
ter três parágrafos, ou seja, um parágrafo para cada capítulo.”

I. “um” antes de “artigo” é um numeral cardinal.

II. “um” antes de “só parágrafo” é um numeral cardinal e compõe um adjun-
to adverbial.

III. “um” antes de “livro” é um artigo indefinido.

IV. “três” é um numeral multiplicativo que funciona como adjunto adnomi-
nal.

Com base nas proposições acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é falsa.

(b) Apenas I e III são verdadeiras.

(c) Apenas II e IV são verdadeiras.

LÍNGUA PORTUGUESA   

CONSIDERAÇÕES FINAIS DE UM PROJETO DE PESQUISA

SÍNTESE E RESUMO

 Síntese: transcrição das principais ideias do autor, com as pa-
lavras do próprio autor. [...] Importante: cada parágrafo tem uma ideia 
central, quando o texto é bem escrito. Elimine os exemplos, adjetivos, ad-
vérbios, apostos, explicações secundárias, citações e atenha-se apenas ao 
tópico frasal dos parágrafos. A Síntese de um artigo deve ser feita em um só 
parágrafo, já a de um livro com três capítulos deve ter três parágrafos, ou 
seja, um parágrafo para cada capítulo.
 Resumo: transcrição das principais ideias do autor, com as pala-
vras do aluno. [...] Importante: O Resumo de um artigo deve ser feito em um 
só parágrafo, já o de um livro com três capítulos deve ter três parágrafos, ou 
seja, um parágrafo para cada capítulo.
[GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Metodologia Científica e Redação Acadêmica. 7. ed. Brasília: JRG, 2015, p.34. (com 

adaptações)]

QUESTÃO 01

Analise as assertivas a seguir com base no texto.

I. Resumo é o mesmo que Síntese.

II. Tanto no Resumo quanto na Síntese há as principais ideias do autor.

III. Na Síntese usam-se as palavras do aluno.

IV. No Resumo usam-se as palavras do autor.

Com base nas proposições acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas II é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas IV é verdadeira.

(e) Apenas I e II são verdadeiras.

QUESTÃO 02

Analise as assertivas a seguir com base no trecho: “A Síntese de um artigo 
deve ser feita em um só parágrafo, já a de um livro com três capítulos deve 
ter três parágrafos, ou seja, um parágrafo para cada capítulo. O Resumo de 
um artigo deve ser feito em um só parágrafo, já o de um livro com três ca-
pítulos deve ter três parágrafos, ou seja, um parágrafo para cada capítulo”

I. O “a” em “já a de um livro” funciona como elemento coesivo de “A Síntese”.

II. O “a” em “já a de um livro” não funciona como elemento coesivo de “A 
Síntese”.

III. O “o” em “já o de um livro” funciona como elemento coesivo de “O Re-
sumo”.

IV. O “o” em “já o de um livro” não funciona como elemento coesivo de “O 
Resumo”.

Com base nas proposições acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I e III são verdadeiras.

(b) Apenas II e IV são verdadeiras.

(c) Apenas I e IV são verdadeiras.

(d) Apenas II e III são verdadeiras.

(e) Apenas I é verdadeira.
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QUESTÃO 09

Quanto aos aspectos que envolvem a tipologia textual, trata-se de um texto 
predominantemente:

(a) descritivo

(b) dissertativo

(c) narrativo

(d) poético

(e) lírico

QUESTÃO 10

Analise as assertivas a seguir com base no trecho: “O Resumo de um artigo 
deve ser feito em um só parágrafo, já o de um livro com três capítulos deve 
ter três parágrafos, ou seja, um parágrafo para cada capítulo.”

I. “três” é acentuado por ser um monossílabo tônico.

II. “já” é acentuado por ser um monossílabo tônico.

III. “só” é acentuado por ser um monossílabo tônico.

IV. “três” é acentuado por ser um vocábulo oxítono.

Com base nas proposições acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas IV é verdadeira.

(b) Apenas II e III são verdadeiras.

(c) Apenas I é verdadeira.

(d) Apenas I, II e III são verdadeiras.

(e) Apenas II, III e IV são verdadeiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa correta:

(a) São fundamentos da Constituição Federal: independência nacional; pre-
valência dos direitos humanos e autodeterminação dos povos.

(b) São direitos sociais a educação, a saúde, a propriedade, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância e a assistência aos desamparado.   

(c) São direitos básicos dos trabalhos urbanos e rurais, dentre outros: ga-
rantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remune-
ração variável; décimo terceiro salário com base na remuneração integral 
ou no valor da aposentadoria; remuneração do trabalho noturno superior 
à do diurno; proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua 
retenção dolosa.

(d) É livre a associação profissional ou sindical, sendo vedada a criação de 
mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de ca-
tegoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. 

(e) .Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição 
de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o 
entendimento direto com os empregadores.

QUESTÃO 12

Analise as proposições a seguir:

(d) Apenas II e III são verdadeiras.

(e) Apenas III e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 06

Analise as assertivas a seguir com base no trecho: “Elimine os exemplos, 
adjetivos, advérbios, apostos, explicações secundárias, citações e atenha-se 
apenas ao tópico frasal dos parágrafos.”

I. “advérbios” possui acento agudo por se tratar de palavra proparoxítona e 
todas as proparoxítonas são acentuadas.

II. “advérbios” e “secundárias” são vocábulos acentuados pelo mesmo prin-
cípio.

III. “tópicos” e “parágrafos” são vocábulos acentuados pelo mesmo princí-
pio.

IV. “advérbios”, “tópicos” e “parágrafos” são vocábulos acentuados pelo 
mesmo princípio.

Com base nas proposições acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I e IV são falsas.

(b) Apenas II e III são falsas.

(c) Apenas II e IV são falsas.

(d) Apenas I e III são falsas.

(e) Apenas I e II são falsas.

QUESTÃO 07

Analise as assertivas a seguir com base no texto.

I. A Síntese de um artigo deve ser feita em um só parágrafo. 

II. A Síntese de um livro com três capítulos deve ter três parágrafos, isto é, 
um parágrafo para cada capítulo.

III. O Resumo de um artigo deve ser feito em um só parágrafo.

IV. O Resumo de um livro com três capítulos deve ter três parágrafos, isto é, 
um parágrafo para cada capítulo.

Com base nas proposições acima, encontre a alternativa correta.

(a) Todas são verdadeiras.

(b) Todas são falsas.

(c) Apenas II e IV são falsas.

(d) Apenas I e III são falsas.

(e) Apenas II é falsa.

QUESTÃO 08

Com base no texto, encontre a alternativa correta, quanto ao tipo de lingua-
gem utilizada.

(a) Poética

(b) Conotativa

(c) Denotativa

(d) Lírica

(e) Erudita
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I – É da competência exclusiva do Congresso Nacional: escolher dois terços 
dos membros do Tribunal de Contas da União e eleger membros do conse-
lho da República.

II – Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originaria-
mente, dentro outros, a reclamação para a preservação de sua competência 
e garantia da autoridade de suas decisões; os conflitos de atribuições entre 
autoridades administrativas e judiciárias da União.

III – Compete aos Tribunais Regionais Federais processar e julgar, origina-
riamente: os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça 
Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade.

Está correto o que se afirma em:

(a) apenas I

(b) apenas II

(c) apenas III

(d) I e II

(e) I e III

QUESTÃO 13

Analise as proposições abaixo: 

I – São funções institucionais do Ministério Público: zelar pelo efetivo res-
peito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 
assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia.

II – São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisi-
bilidade e a independência funcional.

III – Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da 
União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o dispos-
to em lei.

Está correto o que se afirma em:

(a) Apenas I e II;

(b) Apenas I e III;

(c) Apenas II e III;

(d) Apenas II;

(e) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 14

A doutrina vem se debruçando sobre a importante e complexa distinção 
entre regras e princípios, partindo da premissa de que ambos são  espécies 
de normas e que, como referenciais para o intérprete, não  guardam, entre 
si, hierarquia, especialmente diante da ideia da unidade da Constituição. As-
sim, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta:

I. “os princípios são normas com um grau de abstração relativamente ele-
vado; de modo diverso, as regras possuem uma abstração relativamente 
reduzida”. 

II. “os princípios, por serem vagos e indeterminados, carecem de mediações 
concretizadoras (do legislador, do juiz), enquanto as regras são susceptíveis 
de aplicação direta”.

III. os princípios são ‘standards’ juridicamente vinculantes radicados nas exi-
gências de ‘justiça’ (DWORKIN) ou na ‘ideia de direito’ (LARENZ); as regras 
podem ser normas vinculativas com um conteúdo meramente funcional.

IV. “Diante do conflito entre regras, a aplicação dos princípios não será no 
esquema tudo ou nada, mas graduada à vista das circunstâncias represen-
tadas por outras normas ou por situações de fato, destacando, assim, a 

técnica da ponderação e do balanceamento, sendo, portanto, os princípios 
valorativos ou finalísticos”.

(a) Somente as assertivas I, II e III estão corretas;

(b) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas;

(c)Somente as assertivas II, III e IV estão corretas;

(d) Somente as assertivas II e IV estão corretas;

(e) Todas as assertivas estão corretas.

QUESTÃO 15

Acerca do poder constituinte e direito adquirido e os graus de retroativida-
de da norma constitucional, analise as assertivas abaixo e indique a correta:

I. O STF vem se posicionando no sentido de que as normas constitucionais 
fruto da manifestação do poder constituinte originário têm, por regra geral, 
retroatividade mínima, ou seja, aplicam-se a fatos que venham a acontecer 
após a sua promulgação, referentes a negócios passados.

II. A norma constitucional revolucionária, já que manifestação do poder 
constituinte originário ilimitado e incondicionado juridicamente, pode ter 
retroatividade média ou máxima, desde que haja expresso pedido na Cons-
tituição.

III. Retroatividade média: “a lei nova atinge os efeitos pendentes de atos 
jurídicos verificados antes dela”.

IV. As Constituições Estaduais e demais dispositivos legais, vale dizer, as 
leis infraconstitucionais, bem como as emendas à Constituição não estão 
sujeitos à observância do princípio constitucional da irretroatividade da lei 
(retroatividade mínima);

(a) Somente as assertivas I, II e III estão corretas;

(b) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas;

(c) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas;

(d) Somente as assertivas II e IV estão corretas;

(e) Todas as assertivas estão corretas.

QUESTÃO 16

Acerca da organização da Administração Pública, analise as alternativas 
abaixo e indique a incorreta:

(a) A descentralização, mesmo que seja para entidades particulares, não 
retira o caráter público do serviço, apenas transfere a execução.

(b) Descentralização administrativa é a situação em que o Estado executa 
suas tarefas diretamente, por intermédio de seus inúmeros órgãos e agen-
tes administrativos que compõem a sua estrutura funcional.

(c) Se os serviços estão sendo prestados pelas Pessoas Políticas constitu-
cionalmente competentes, estará havendo centralização.

(d) Embora o ente que está distribuindo suas atribuições exerça controle 
sobre as atividades ou serviços transferidos, inexiste relação hierárquica 
entre a pessoa que transfere e a que recebe as atribuições.

(e) São entidades descentralizadas de direito privado: Empresas Públicas, 
Sociedades de Economia Mista.

QUESTÃO 17

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado definiu os objetivos e es-
tabeleceu as diretrizes para a reforma da administração pública brasileira. 
As ideias básicas nele contidas foram as seguintes, exceto:
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(a) redefinir o papel do Estado, no sentido de que ele deixe de ser o respon-
sável direto pelo desenvolvimento econômico e social pela via da produção 
de bens e serviços, para fortalecer sua função de promotor e regulador des-
se desenvolvimento;

(b) transferir para o mercado as atividades que podiam ser exercidas por 
particulares, mediante privatização;

(c) implantar a publicização dos serviços estatais não exclusivos (transfe-
rência destes serviços para o setor público não estatal, o chamado Terceiro 
Setor), como no caso dos serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa 
científica;

(d) tornar a atuação do Estado mais eficiente, por meio da implantação da 
Administração Pública Gerencial;

(e) o controle passa a ser concentrado nos processos (modelo burocrático) 
e não mais nos resultados;

QUESTÃO 18

Quanto ao Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público, analise as 
assertivas abaixo.

I. Princípio explícito na Constituição Federal, que gera como consequência 
lógica a submissão da Administração Pública a uma série de outros princí-
pios (legalidade, continuidade do serviço público, igualdade dos adminis-
trados, controle da atuação administrativa, publicidade etc);

II. Conteúdo: a Administração Pública não pode abrir mão de alcançar o 
bem comum (interesse público primário) nem de conservar o patrimônio 
público (interesse público secundário);

III. Consequências práticas: proibição de alienar bens públicos enquanto 
afetados a finalidade pública, restrições à alienação de bens públicos, ne-
cessidade de concurso público para admissão de pessoal; necessidade de 
licitação para celebração de contratos administrativos; proibição de renún-
cia de receita, salvo autorização legal etc.;

IV. A indisponibilidade do interesse público aplica-se à Administração Pú-
blica, e não ao Parlamento no exercício da função legislativa;

Assim, pode-se afirmar que:

(a) Somente as assertivas I, II e III estão corretas;

(b) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas;

(c) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas;

(d) Somente as assertivas II e IV estão corretas;

(e) Todas as assertivas estão corretas.

QUESTÃO 19

Sobre o controle da Administração Pública, analise as assertivas e indique 
a alternativa incorreta:

(a) Quanto à aplicação da teoria da “reserva do possível”, o Supremo Tribu-
nal Federal não aceita sua aplicação quando ela resultar uma negativa do 
mínimo existencial, considerado pela Corte uma emanação direta do postu-
lado essencial da dignidade da pessoa humana.

(b) Mesmo nas situações as quais é possível que se invoque a “reserva do  
possível” não se pode aceitar que determinada providência tendente a me-
lhor concretizar uma política pública deixe de ser concretizada em virtude 
de um genérico argumento de “insuficiência orçamentária”.

(c) o Supremo Tribunal Federal admite que, observados os parâmetros an-
tes estudados (excepcionalidade, deferência, reserva do possível e respeito 
ao mínimo existencial), sejam adotadas providências coercitivas concretas 
contra o ente estatal para compeli-lo à implementação de políticas públicas.

(d) A jurisprudência não se tem admitido como via adequada a impetração 
de mandado de segurança contra ato de dirigente de empresa privada con-

cessionária de serviço de energia elétrica que determina o corte abusivo ou 
ilegal do fornecimento.

(e) O Judiciário tem aceitado que se ajuíze mandado de segurança contra 
ato de reitor de universidade privada que denega ilegalmente matrícula a 
determinado estudante.

QUESTÃO 20

A Lei dispõe que não será cabível ação civil pública para veicular pretensões 
que envolvam:

(a) bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisa-
gístico;

(b) ordem econômica e economia popular;

(c) tributos e contribuições previdenciárias;

(d) ordem urbanística;

(e) honra e dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos; patrimônio 
público e social.

QUESTÃO 21

Segundo a Lei 8.137/90, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa cor-
reta:

I – Em relação aos crimes praticados por particulares, constitui crime con-
tra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social 
e qualquer acessório, sendo que falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, du-
plicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação 
tributável é considerado como uma das possíveis condutas.

II – Sobre os crimes praticados por funcionários públicos, constitui uma 
forma de crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no 
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal (Título XI, 
Capítulo I), patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 
administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público.

III - Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concor-
re para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na 
medida de sua culpabilidade.

IV - Quando a venda ao consumidor for efetuada por sistema de entrega 
ao consumo ou por intermédio de outro em que o preço ao consumidor 
é estabelecido ou sugerido pelo fabricante ou concedente, o ato por este 
praticado não alcança o distribuidor ou revendedor.

(a) Todas as alternativas estão corretas;

(b) Somente as alternativas I e III estão corretas;

(c) Somente as alternativas I e II estão corretas;

(d) Somente as alternativas III e IV estão corretas;

(e) Somente as alternativas II e IV estão corretas.

QUESTÃO 22

No que diz respeito ao Termo de Inscrição de Dívida Ativa, previsto na lei 
6.830/80, deverá conter:

(a) O nome do devedor, dispensados os nomes dos co-responsáveis, mesmo 
se existentes;

(b) O valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de 
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

(c) A origem, a natureza, sendo dispensado o fundamento legal ou contra-
tual da dívida;
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(d) A indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização mone-
tária, dispensados o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o 
cálculo;

(e) A data da inscrição, sendo dispensado o seu número, no Registro de 
Dívida Ativa.

QUESTÃO 23

A lei 8.397/92 institui a medida cautelar fiscal e dá outras providências. 
Faça análise das alternativas abaixo descritas e assinale a incorreta:

(a) Para a concessão da medida cautelar fiscal é essencial prova literal da 
constituição do crédito fiscal e prova documental de algum dos casos men-
cionados no artigo antecedente;

(b) A decretação da medida cautelar fiscal produzirá, de imediato, a indis-
ponibilidade dos bens do requerido, até o limite da satisfação da obrigação;

(c) A medida cautelar fiscal será requerida ao Juiz competente para a execu-
ção judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública;

(d) O Juiz concederá liminarmente a medida cautelar fiscal, não sendo a 
Fazenda Pública dispensada de justificação prévia e de prestação de caução;

(e) O requerido será citado para, no prazo de quinze dias, contestar o pedi-
do, indicando as provas que pretenda produzir.

QUESTÃO 24

Quanto ao exercício financeiro, previsto na lei 4.320, assinale a alternativa 
correta:

(a) O exercício financeiro não coincidirá com o ano civil.

(b) Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas 
até o dia 31 de dezembro, sendo desnecessário distinguir as processadas 
das não processadas.

(c) Pertence ao exercício financeiro apenas as receitas nele arrecadadas.

(d) Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributá-
ria, serão escriturados como receita do exercício subsequente ao que forem 
arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

(e) As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento res-
pectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, 
que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a 
Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após 
o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de 
dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, 
obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

QUESTÃO 25

Em relação ao Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), julgue os 
itens a seguir e assinale a alternativa correta:

I – A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o ter-
ritório nacional.

II - No que diz respeito às condições da ação, o Novo Código de Processo 
Civil (Lei 13.105/2015) manteve às previstas no Código de Processo Civil 
de 1.973, quais sejam: possibilidade jurídica do pedido; interesse de agir; 
legitimidade ad causam.

III - O interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, da ine-
xistência ou do modo de ser de uma relação jurídica e da autenticidade ou 
da falsidade de documento. 

IV - É inadmissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorri-
do a violação do direito.

(a) Todas as alternativas estão incorretas;

(b) Somente as alternativas I e III estão incorretas;

(c) Somente as alternativas I e II estão incorretas;

(d) Somente as alternativas II e IV estão incorretas;

(e) Somente a alternativa III está incorreta.

QUESTÃO 26

O Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) prevê que serão repre-
sentados em juízo, ativa e passivamente, exceto:

(a) A União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão 
vinculado.

(b) O Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores.

(c) A herança jacente ou vacante, pelo inventariante.

(d) A massa falida, pelo administrador judicial.

(e) O Município, por seu prefeito ou procurador.

QUESTÃO 27

Quanto à contestação, o Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) 
prevê que:

I -  Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo 
as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especi-
ficando as provas que pretende produzir;

II - Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o respon-
sável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, 
a alteração da petição inicial para substituição do réu;

III - Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito pas-
sivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena 
de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos 
decorrentes da falta de indicação;

IV - Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação 
poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato que será imediata-
mente comunicado ao juiz da causa, necessariamente por meio eletrônico.

(a) Todas as alternativas estão corretas;

(b) As alternativas I, II e III estão corretas;

(c) As alternativas I, II e IV estão corretas;

(d) As alternativas II, III e IV estão corretas;

(e) Nenhuma das alternativas está correta.

QUESTÃO 28

No que diz respeito à sentença proferida em análise do mérito, são situa-
ções previstas no Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), exceto 
quando:

(a) Indeferir a petição inicial.

(b) O processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 
das partes.

(c) Reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 
julgada.

(d) Verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvi-
mento válido e regular do processo.

(e) Em caso de morte da parte, a ação for considerada transmissível por 
disposição legal.
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QUESTÃO 29

Considerando as normas constantes no Novo Código de Processo Civil (Lei 
13.105/2015), analise as assertivas abaixo e marque a alternativa correta:

I. O mérito do recurso deve coincidir com o mérito da causa. 

II. Jamais uma mesma questão pode ser de admissibilidade e de mérito em 
relação a um mesmo recurso.

III. A "legitimidade extraordinária" é um requisito de admissibilidade do 
processo, mas pode ser questão de mérito de um recurso em que se discuta 
a ilegitimidade de uma das partes.

IV. A causa de pedir recursal compõe-se do fato jurídico apto a autorizar a 
reforma, a invalidação, a integração e o esclarecimento da decisão recorrida.

(a) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.

(b) Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.

(c) Apenas as assertivas II, III e IV são verdadeiras.

(d) Apenas as assertivas I,  III e IV são verdadeiras.

(e) Apenas as assertivas II e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 30

Assinale a alternativa incorreta:

(a) São requisitos da petição inicial: juízo a que é dirigida, fatos e funda-
mentos do pedido, valor da causa, provas que o autor pretende demons-
trar a verdade dos fatos alegados, opção do autor pela realização ou não da 
audiência de conciliação ou de mediação. Ainda, na ação indenizatória por 
dano moral, o valor pretendido deve ser especificado.

(b) O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 
conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será san-
cionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendi-
da ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 

(c) Incumbe ao réu alegar na contestação, toda a matéria de defesa, sen-
do-lhe lícito propor reconvenção na própria contestação.

(d) Admite-se o julgamento antecipado parcial do mérito quando um ou 
mais dos pedidos formulados mostrar-se incontroverso. Contra a decisão 
proferida nessa hipótese, caberá recurso de agravo de instrumento.

(e) As regras que disciplinam a distribuição do ônus da prova são dirigidas 
as partes bem como ao órgão jurisdicional. A atual legislação processual 
civil consagra a distribuição estática do ônus da prova, possibilitando, ex-
cepcionalmente, a dinamização. A redistribuição do ônus da prova deve ser 
determinada em momento anterior à decisão, motivada pelo juiz e pode 
implicar em prova diabólica reversa.

QUESTÃO 31

Considerando os institutos da prescrição e decadência, assinale a alterna-
tiva incorreta.

(a) Constitui causa interruptiva da prescrição o protesto cambial.

(b) Prescreve em um ano a pretensão para receber prestações vencidas de 
rendas temporárias ou vitalícias.

(c) A decadência legal deve ser conhecida de ofício pelo Juiz.

(d) O casamento e o despacho do Juiz que determina a citação, constituem, 
respectivamente, causas suspensiva e interruptiva da prescrição.

(e) Prescreve em cinco anos a pretensão do vencedor para haver do venci-
do o que despendeu em juízo.

QUESTÃO 32

Analise as proposições abaixo:

I – Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um só 
terá direito a exigir a receber a quota de crédito que corresponder ao seu 
quinhão, ainda que a obrigação seja indivisível.

II – Todos os devedores solidários respondem pelos juros de mora, ainda 
que a ação tenha sido proposta somente contra um; mas o culpado respon-
de aos outros pela obrigação acrescida.

III – No caso de rateio entre os co-devedores solidários, contribuirão tam-
bém os beneficiados com a remissão, pela parte que na obrigação incumbia 
ao insolvente.
 
Está correto o que se afirma em:

(a) apenas I

(b) apenas II

(c) apenas III

(d) I e II

(e) I e III

QUESTÃO 33

Em relação aos contratos, é incorreto afirmar:

(a) A proposta deixa de ser obrigatória se, antes dela, ou simultaneamente, 
chegar a outra parte a retração do proponente.

(b) Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto.

(c) A aceitação, via de regra, possui força vinculante, ainda que, embora ex-
pedida a tempo, por motivos imprevistos, chegue tarde ao conhecimento 
do proponente.

(d) contratos “acidentalmente aleatórios” são aqueles que, apesar de tipi-
camente comutativos, em razão de certas circunstâncias, se tornam alea-
tórios.

(e) a chamada cláusula “solve et repete” limita a oposição da exceção do 
contrato não cumprido.

QUESTÃO 34

 Analise as proposições abaixo:

I- Consumidor não é apenas aquele que adquire produto ou serviço como 
destinatário final. Se equiparam a consumidores as vítimas do acidente de 
consumo que, mesmo não adquirindo o produto ou serviço diretamente, 
foram atingidas pelo evento danoso, chamadas de consumidores “by stan-
ders”.

II- Na responsabilidade pelo fato do produto, o comerciante só é responsá-
vel se o fabricante não puder ser identificado.

III- O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 
indébito, por valor igual ao dobro do que foi cobrado em excesso, acrescido 
de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 

IV- É vedado ao fornecedor enviar ou entregar ao consumidor, sem solici-
tação prévia, qualquer produto. Os produtos enviados pelo fornecedor, sem 
solicitação prévia do consumidor, equiparam-se a amostra grátis, inexistin-
do obrigação de pagamento.

Estão corretas:

(a) as alternativas I e IV

(b) as alternativas I e III
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(c) as alternativas II e IV

(d) as alternativas III e IV

(e) as alternativas II e III

QUESTÃO 35

Assinale a alternativa correta:

(a) São direitos reais: a servidão, o usufruto, o penhor, a anticrese, a conces-
são de direito real de uso.

(b) A acessão se dá apenas por formação de ilhas, aluvião, avulsão planta-
ções ou construções.

(c) O direito de superfície autoriza obra no subsolo, ainda se for inerente ao 
objeto da concessão.

(d) A servidão, uma vez registrada, só se extingue, com respeito a terceiros, 
quando cancelada, inclusive na hipótese de desapropriação.

(e) O usufrutuário é obrigado a pagar as deteriorações resultantes do exer-
cício regular do usufruto.

QUESTÃO 36

De acordo com o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho, assinale a 
alternativa correta.

(a) É inválido o contrato de trabalho por prazo determinado, quando se 
tratar de atividades empresariais de caráter transitório.

(b) Considera-se por prazo determinado todo contrato de trabalho que su-
ceder, dentro de um período de doze meses, a outro contrato por prazo de-
terminado, ainda que o término deste último tenha decorrido da realização 
de acontecimento certo. 

(c) É considerado inexistente o contrato de trabalho celebrado verbal-
mente. 

(d) O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipula-
do por prazo superior a dois anos.

(e) A mudança na estrutura jurídica da empresa afetará os contratos de 
trabalho.

QUESTÃO 37

Considere o caso abaixo e assinale a alternativa correta. 

Joana trabalha na empresa “Moda e vida” desde 11/03/2014. Em 
02/02/2015 Joana sofreu um grave acidente do trabalho e teve que fi-
car afastada por um ano e dois meses, em gozo de auxílio-doença. Em 
01/04/2016 Joana retornou ao trabalho e no mesmo dia foi demitida sem 
justa causa. 

(a) A empresa agiu corretamente, tendo em vista que Joana não havia com-
pletado um ano de contrato de trabalho quando sofreu o acidente, não fa-
zendo jus à estabilidade provisória. 

(b) A empresa agiu de forma incorreta, tendo em vista que sempre que o 
empregado ficar em gozo do auxílio doença por período superior a 60 (ses-
senta) dias terá direito a estabilidade provisória. 

(c) A empresa agiu de forma incorreta, pois o empregado que sofre aci-
dente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a 
continuação de seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do 
auxílio-doença acidentário.

(d) A empresa agiu corretamente, pois entre o afastamento da empregada 
e seu retorno, passaram-se mais de doze meses, o que equivale ao período 
da estabilidade provisória em caso de acidente do trabalho.

(e) A empresa agiu corretamente, tendo em visto que a modalidade da de-
missão foi sem justa causa, de forma que a empresa recebeu todas as verbas 
rescisórias que tinha direito. 

QUESTÃO 38

Pedro trabalhou na empresa “Mais Sol” de 08/07/2011 a 30/04/2016, 
quando foi demitido sem justa causa. Sentindo-se lesado em seus direitos 
trabalhistas, Pedro pretende ingressar com Reclamação Trabalhista em face 
de sua ex-empregadora. Assinale qual a alternativa correta:

(a) A prescrição dos créditos resultantes da relação de emprego de 
Pedro é de cinco anos, até o limite de dois anos após a extinção de seu con
trato de trabalho.

(b) A prescrição dos créditos resultantes da relação de emprego de Pedro é 
de cinco anos, sendo que somente serão devidas as parcelas referentes aos 
últimos dois anos do contrato de trabalho.

(c) Não há prescrição de créditos resultantes de relação de emprego, em 
razão da hipossuficiência do empregado. 

(d) A prescrição dos créditos resultantes da relação de emprego é de cinco 
anos, não havendo limite de tempo para ingresso com Reclamação Traba-
lhista. 

(e) A prescrição dos créditos resultantes da relação de emprego de Pedro 
é de dois anos, até o limite de dois anos após a extinção de seu contrato de 
trabalho. 

QUESTÃO 39

João compra um relógio simples em uma loja e manda entregar em sua casa. 
Porém, o vendedor se equivoca e remete um relógio mais valioso. João re-
cebe o relógio, percebe o erro, mas fica com o relógio de maior valor. Nesse 
caso, João:

(a) Não comete qualquer delito.

(b) Comete crime de apropriação de coisa alheia havida por erro.

(c) Comete crime de apropriação de coisa achada.

(d) Comete crime de estelionato.

(e) Comete crime de estelionato culposo.

QUESTÃO 40

José, funcionário de hospital público estadual, exige de alguns pacientes em 
situação de emergência, depósito em dinheiro no ato da internação, sob a 
alegação de que não há cobertura pelo SUS – Sistema Único de Saúde. Nesse 
caso, José:

(a) Comete crime de concussão.

(b) Comete crime de corrupção passiva.

(c) Comete crime de prevaricação.

(d) Comete crime de advocacia administrativa.

(e) Comete crime de condicionamento de atendimento médico emergen-
cial.
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QUESTÃO DISCURSIVA
    

 O Presidente da RESENPREVI, entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno, com autonomia financeira 
e administrativa, deseja contratar advogado com notória especialização em direito previdenciário para defendê-la em diversos processos judi-
ciais, especialmente em Mandados de Segurança impetrados por servidores públicos municipais com objetivo de obter benefícios previdenciá-
rios, os quais vêm abarrotando a procuradoria jurídica da entidade.

 Foram juntados ao requerimento do Presidente, nos autos do processo administrativo em questão: proposta de honorários de três 
renomados escritórios de advocacia; minuta de contrato com o escritório pretendido “The Best Advocacia”; valores praticados por este último 
com outros clientes; comprovantes de sua regularidade fiscal; justificativa da escolha do contratado pelo presidente da entidade; cópias das 
diversas decisões liminares judiciais que determinam pagamento de benefícios previdenciários.

 Na qualidade de Procurador jurídico da entidade, redija parecer acerca da possibilidade ou não da referida contratação, tudo à luz da 
Lei nº 8.666/1993 e entendimento jurisprudencial recente
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