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1. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. 
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3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo 
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apenas uma é correta. 
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implicará a exclusão do candidato deste concurso. 
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Prova. Aguarde autorização para devolver o caderno de prova e o cartão-
resposta, devidamente assinados. 

10. O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido na duração 
desta prova. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e 
leve-o. 
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PORTUGUÊS 
 
 
As questões 01, 02, 03 e 04 referem-se ao texto abaixo. 
 

A morte de Ayrton Senna num domingo triste de 10 anos atrás provocou uma das maiores catarses da história do Brasil. O 
piloto sem limites, que era a alma vencedora de um país combalido, morreu de repente, na frente das pessoas que como sempre o 
acompanhavam: ao vivo para o mundo todo. Vasculhe a memória, não há caso parecido. Nem mesmo o assassinato de John 
Kennedy, que foi filmado, estava sendo presenciado por milhões de admiradores, pois ocorreu num corriqueiro deslocamento da 
comitiva numa cidade texana. 

Os fiscais do circuito de Ímola ainda retiravam o piloto do cockpit e o mito já estava nascendo.  
É difícil mensurar o que o incidente daquele domingo, Dia do Trabalho, mudou na história de um povo, por quanto tempo 

esses efeitos se prolongarão e a que destino conduzirão. Mas ninguém duvida que uma nova identidade nacional começou a 
nascer naquele veículo destroçado. 

O poder dos mitos e sua influência nos destinos da civilização é freqüentemente negligenciado. Mas ainda que racionalistas 
cartesianos o menosprezem, a História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente comuns que, por uma ou muitas 
razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos. A reportagem de capa desta edição esmiuça esse fenômeno e 
apresenta predestinados que deixaram a condição humana, tornaram-se mitos e, assim como Ayrton Senna, catalisaram as 
expectativas subconscientes de nações ou gerações. (...) 

(HEIN, Ronny. Editorial da revista Os Caminhos da Terra, abr. 2004.) 
 
 
01 - A intenção principal do texto é: 
 

a) fazer uma retrospectiva da morte de Ayrton Senna e mostrar sua importância para o povo brasileiro. 
*b) apresentar ao leitor uma reportagem de uma edição da revista que trata do surgimento e importância dos mitos, dentre 

eles Ayrton Senna. 
c) alertar o leitor para fatos históricos passados, como a morte de Ayrton Senna, que acabam facilmente caindo no 

esquecimento. 
d) mostrar ao leitor a diversidade de temas que a revista aborda na edição apresentada, que são de interesse nacional. 
e) fazer uma avaliação do impacto que a morte de Ayrton Senna teve sobre o povo brasileiro, desde o ocorrido até os dias 

atuais. 
 
02 - O piloto sem limites, que era a alma vencedora de um país combalido ... 
  É difícil mensurar o que o incidente daquele domingo ... 
  ... tornaram-se mitos e, assim como Ayrton Senna, catalisaram as expectativas subconscientes ... 

 

  Tendo em vista o sentido, as expressões grifadas podem ser substituídas, respectivamente, por: 
 

a) combatido – prever – incentivaram 
b) abatido – relatar – desencadearam 
c) fracassado – medir – enfrentaram 
*d) abalado – avaliar – intensificaram 
e) perseguido – medir – alteraram 

 
03 - Observe a grafia das palavras e assinale a alternativa correta. 
 

a) Um acidente em Ímola, a dez anos atrás, provocou a morte de Ayrton Senna. 
b) Para os brasileiros, não há caso parecido com o de Ayrton Senna. Mesmo daqui há muitos anos, o povo vai lembrar. 
c) As aspirações há que queria se referir o editor do texto, será alvo de estudo de especialistas daqui há mais algum 

tempo. 
d) Uma batida há 300 Km/h contra um muro punha um ponto final na vida de um ídolo. 
*e) Há muito, não se via uma manifestação como a que ocorreu na morte de Ayrton Senna.  

 
 
04 - Mas ainda que racionalistas cartesianos o menosprezem, a História está cheia de exemplos de cidadãos 

aparentemente comuns que, por uma ou muitas razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos. 
 

A sentença acima foi reescrita, sem alteração das relações de sentido, em: 
 

*a) Embora racionalistas cartesianos o menosprezem, a História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente 
comuns que, por uma ou muitas razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos. 

b) A História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente comuns que, por uma ou muitas razões, levam seus 
povos a novos e inesperados caminhos, porque racionalistas cartesianos o menosprezam. 

c) Como racionalistas cartesianos o menosprezam, a História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente comuns 
que, por uma ou muitas razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos. 

d) Como a História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente comuns que, por uma ou muitas razões, levam 
seus povos a novos e inesperados caminhos, logo os racionalistas cartesianos o menosprezam. 

e) Quanto mais os racionalistas cartesianos o menosprezam, tanto mais a História está cheia de exemplos de cidadãos 
aparentemente comuns que, por uma ou muitas razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos. 
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As questões 05, 06, 07 e 08 referem-se ao texto abaixo. 
 

O governo atravessa um momento delicado. Como um time de futebol que antes do início do jogo foi recebido pelo carinho 
da torcida — gritando e aplaudindo o nome do técnico e de cada um de seus jogadores — e depois do apito, com a bola rolando, 
continuou recebendo apoio e conseguiu até um respeitoso silêncio da torcida adversária, Lula e seus ministros estão começando 
agora a sentir a pressão das vaias. E elas não vêm só dos torcedores adversários. Sua própria torcida já dá sinais veementes de 
impaciência. 

A tática aplicada para o começo do jogo foi arriscada. Com fama de agressivo, o time surpreendeu e entrou em campo na 
retranca, cumpriu o regulamento do FMI e, ao invés de ir para a frente, como se esperava, recuou o ataque e ficou estagnado 
pelos juros altos, trocando a bola na defesa, acumulando munição para um torturante superávit primário. Até determinado 
momento, o plano deu resultado e o time recebeu aplausos e elogios. Entendeu-se que a retranca estava lá para limpar o campo 
para o ataque que viria em seguida. 

O problema é que o tempo passa, a ansiedade da torcida aumenta e o time continua na retranca. A irritação cresce tanto na 
torcida quanto — o que é pior — dentro do próprio time. O meio de campo já não se entende, os jogadores começaram a perder a 
cabeça e criticam abertamente a tática adotada. Por enquanto, as vaias ainda não chegaram ao técnico, mas é hora de levantar do 
banco, gritar e exigir que o time se organize e cumpra o combinado. Vá para o ataque. [...] 

(MELLO, Hélio Campos. ISTOÉ 1797, mar. 2004.) 
 
 

05 - O texto fala do desempenho do governo por meio de uma comparação com um jogo de futebol. Nessa comparação, 
só NÃO se pode estabelecer a seguinte relação: 

 

a) técnico ⇒ Presidente da República. 
b) time ⇒ pessoas do alto escalão do governo, como os ministros. 
*c) ir ao ataque ⇒ responder às críticas dos adversários. 
d) torcida adversária ⇒ partidos de oposição. 
e) torcida ⇒ povo. 

 
 
06 - Em que alternativa a substituição da expressão grifada por aquela que aparece entre parênteses NÃO altera a forma 

verbal? 
 

a) Cresce, tanto na torcida quanto no próprio time, uma irritação descontrolada. (posicionamentos díspares) 
b) Passado já algum tempo de jogo, existe ainda, no time, uma inércia preocupante. (desentendimentos de principiantes) 
c) Falta ao técnico do time uma atitude mais firme. (atitudes firmes) 
*d) Faz apenas um ano que o time entrou em jogo. (dois anos) 
e) Ocorreu, durante o jogo, uma série de falhas. (várias falhas) 

 
 
07 - Observando as normas da língua culta, em que alternativa a expressão grifada pode ser substituída pelo pronome 

LHE? 
 

a)  O time cumpriu o regulamento do FMI. 
b)  A torcida recebeu o time com carinho. 
c)  O técnico aplicou uma tática que ninguém esperava. 
d)  Os últimos acontecimentos aumentaram a ansiedade da torcida. 
*e)  Aplicou ao time a tática adequada. 

 
 
08 - Assinale a alternativa em que a sentença está estruturada de acordo com normas da língua culta. 
 

a) As técnicas que o governo se apóia estão sendo questionadas pela oposição. 
b) As medidas do governo, cujos resultados se duvida, foram implementadas sem apoio das bases. 
*c) As vaias ainda não chegaram ao técnico a que o texto se refere. 
d) A partida de futebol que fala o texto é uma metáfora do governo atual. 
e) os jogadores que o texto dirige a crítica mostram um jogo sem planejamento tático. 

 
 
As questões 09 e 10 referem-se ao texto abaixo. 
 

Um dos maiores escritores de ficção científica de todos os tempos, o russo Isaac Asimov dizia que toda tecnologia 
avançada é indistinguível da magia. A maioria dos laboratórios de pesquisa de universidades e empresas trabalha hoje em 
projetos que parecem faz-de-conta. Ali são criadas minúsculas câmeras que viajam pela corrente sangüínea para enxergar as 
entranhas do corpo humano com precisão nunca antes vista. No tratamento de doenças com efeitos colaterais agressivos, elas 
carregariam remédios ou genes inteiros para medicar e estimular as células doentes, sem comprometer as sadias. Emergente e 
promissora, a nanotecnologia representa o universo dos objetos quase invisíveis, milhares de vezes menores do que um fio de 
cabelo, centenas de vezes mais resistentes do que o aço e capazes de produzir robôs ainda mais inteligentes. Derivada do grego 
nano, que significa anão, a nanotecnologia é um ramo do conhecimento que trabalha com dimensões atômicas, cujos reflexos 
alcançaram quase todos os campos da ciência e prometem movimentar quantias astronômicas. Estima-se que até 2015 os 
investimentos mundiais serão de US$ 1 trilhão. (...) 

(Alex Soletto e Darlene Menconi. ISTOÉ 1797, mar. 2004.) 
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*09 - Segundo o texto, é correto afirmar: 
 

a) Um dos problemas da nanotecnologia é a intensificação dos problemas de saúde pelo fato de estimularem as células 
doentes. 

b) A nanotecnologia, como mostra a origem do nome, é responsável pelo desenvolvimento de objetos minúsculos para 
tratamento de saúde. 

c) Apesar do avanço recente, a nanotecnologia teve sua origem na Grécia antiga como ramo do conhecimento que 
desenvolvia objetos explosivos. 

d) Com a nanotecnologia, a invisibilidade está mais próxima de ser alcançada. 
e) A nanotecnologia é promissora e exigirá investimentos exíguos. 

 

* Questão anulada, pontuada a todos os candidatos. 
 
10 - Nas primeiras frases do texto, os autores sugerem que: 
 

*a) A nanotecnologia se aproxima da magia e da ficção científica pela natureza dos objetos que desenvolve. 
b) A ficção científica, com os objetos incríveis que cria, tem efeitos sobre a criação tecnológica. 
c) A nanotecnologia tem sua origem na ficção científica, precisamente na obra de Isaac Asimov. 
d) Deve-se diferenciar magia de tecnologia avançada, pois esta é um produto científico e não ficcional. 
e) A nanotecnologia trabalha com objetos inteligentes, o que a aproxima da genialidade da ficção científica. 

 
 
 

MATEMÁTICA 
 
 
11 - Uma pesquisa feita em um universo de 12000 pessoas apontou que 42% delas preferem uma marca de cerveja X e 

58% preferem uma marca Y. A fim de que, nesse mesmo universo, a marca X venha a ter mais do que 50% de 
preferência, é necessário que haja mudança de preferência de, no mínimo: 

 

*a) 961 dessas pessoas 
b) 1201 dessas pessoas 
c) 1441 dessas pessoas 
d) 1681 dessas pessoas 
e) 1921 dessas pessoas 

 
12 - A área da base de um cilindro circular reto, cuja altura é igual ao diâmetro da base, mede 16π dm2. Considere as 

afirmativas abaixo a respeito desse cilindro. 
  

I. O raio da base mede 8 dm. 
II. A altura mede 8 dm. 
III. A área lateral é de 64π dm2. 
IV. O volume é de 128π dm3. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
*d) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 

 
13 - Se 5 máquinas funcionando 16 horas por dia levam 3 dias para produzir 360 peças, então 4 máquinas iguais às 

primeiras devem funcionar quantas horas por dia para produzir 432 peças em 4 dias? 
 

*a) 18 
b) 19 
c) 20 
d) 21 
e) 22 

 
14 - A média aritmética de dois números é 15,5, e a média aritmética ponderada desses números relativa aos pesos 2 e 8, 

respectivamente, é 17,3. Então um dos dois números é: 
 

a) 12,1 
b) 12,2 
c) 12,3 
d) 12,4 
*e) 12,5 
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15 - Calcule a área de um terreno em uma região de planície, representado na figura abaixo. São dados: sen 60o =
2
3

e 

cos 60 o = 0,5. 
 

a) 9375 m2 

b) 9,375 3 km2 

*c) 9375 3 m2 
d) 9,375 km2 
e) 18750 m2 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
16 - “O deputado Paulo Afonso (PMDB-SC) afirmou estar decepcionado com o fato de, passado mais de um ano de Governo Lula, 

as mudanças prometidas não terem se concretizado. Ao lembrar que, desde a eleição, apoiou o governo, contrariando, 
inclusive, a orientação inicial de seu partido, o parlamentar observou que, se fosse para dar continuidade à política econômica 
de Fernando Henrique, o povo teria escolhido José Serra.” (in: Jornal da Câmara dos Deputados, 16 mar. 2004) 

 

Levando em consideração a declaração do deputado Paulo Afonso (PMDB-SC) e as constantes críticas à política 
econômica do governo Lula, qual afirmativa NÃO se enquadra no modelo econômico adotado até hoje no governo 
petista? 

 

a) A prioridade para questões de estabilidade macroeconômica em detrimento das questões sociais. 
b) A manutenção de um discurso puramente técnico na área econômica, sem espaço amplo para discussão de alternativas 

políticas. 
c) O aumento do superávit primário como condição fundamental para ganhar confiança dos mercados e, no futuro, voltar a 

crescer. 
d) A manutenção de uma política monetária restritiva ligada a preocupações com aumento da taxa anual de inflação. 
*e) A manutenção de uma política de juros altos para investimento imediato em programas sociais. 

 
17 - “O cientista político Francis Fukuyama, em seu livro intitulado O fim da História, afirma que a História, no final do século XX, 

chegou a seu ponto final e o liberalismo tornou-se o regime hegemônico. Seu texto é claramente um elogio ao grande 
vencedor da Guerra Fria, ou seja, ele está permeado de louvores ao triunfo dos Estados Unidos sobre os Estados ditos 
comunistas. O ‘fim da história’ do qual trata o autor é ‘o ponto final da evolução ideológica da humanidade e a universalização 
da democracia liberal ocidental como forma final de governo humano’.” (in: Jornal da Tarde, 28 out. 1989). 

 

Considerando o comentário acima, NÃO é correto afirmar: 
 

a) Fukuyama estrutura sua análise em contraposição à análise marxista que põe o comunismo no nível mais alto da 
evolução política histórica da humanidade. 

b) A queda do muro de Berlim teria selado, para Francis Fukuyama, o triunfo da sociedade capitalista ocidental sobre os 
países do bloco comunista, pondo fim, dessa forma, à bipolarização proporcionada pelo contexto da Guerra Fria. 

*c) Para Fukuyama, a Glasnost (a política de “transparência”) e a Perestróika (a política de “reestruturação”) da URSS foram 
os dois grandes acontecimentos que puseram fim à bipolarização mundial, o que confirma a superioridade do 
capitalismo. 

d) De acordo com Fukuyama, a forma ideal, acabada e viável para o mundo é o liberalismo democrático baseado na liberdade 
dos indivíduos e na legitimidade dos governantes que, por sua vez, é obtida pelo consentimento da população através do voto. 

e) Francis Fukuyama prega o fim das ideologias não-liberais e sua substituição pelas formas neocorporativistas de representação 
política. 

 
18 - O sociólogo Sérgio Adorno, ao investigar as práticas penais brasileiras, constatou que, no preenchimento de um 

formulário, por exemplo, quando o indivíduo acusado de algum delito tinha o direito de definir sua cor, ele 
“branqueava” sempre a resposta. Por outro lado, no curso do inquérito havia uma tendência a se “enegrecer” ou a 
“embranquecer” o acusado. Se o réu negro provasse ser trabalhador e pai de família, ele se transformava mais e 
mais em “moreno claro”, nos documentos do inquérito. O inverso também foi observado. A partir da constatação de 
Sergio Adorno, assinale a alternativa que está de acordo com a tese sustentada pelo autor: 

 

*a) Réus negros tendem a ter um tratamento penal mais rigoroso se comparados a réus brancos. 
b) Há uma tendência natural de se branquear a cor da pele, pois se acredita que a justiça brasileira associe diretamente cor 

e criminalidade, muito embora esse fato não tenha sido comprovado empiricamente pelo analista. 
c) A justiça brasileira trata os cidadãos de maneira igual, independentemente da cor de sua pele; o que se vê são atitudes 

racistas por parte dos próprios réus. 
d) Os réus, quando têm o direito de definir sua cor, tendem a branqueá-la por acreditar que esse fato pode ajudá-los no 

decorrer do processo, o que não foi constatado pelo autor. 
e) Não há nenhuma ligação, no tratamento penal, entre raça e classe social. 

 

250 m 

150 m 

120o 
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19 - Sobre o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), considere as afirmativas a seguir. 
 

I. Os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU são: Estados Unidos, França, Inglaterra, China e 
Rússia. 

II. Os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU são países que saíram vitoriosos da II Guerra 
Mundial. 

III. O Brasil será o primeiro país da América Latina a figurar como membro permanente do Conselho de Segurança 
da ONU a partir de 2006. 

IV. Nenhum dos países dos continentes africano e sul-americano são membros do Conselho de Segurança da ONU. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

*a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
e) Somente a afirmativa III é verdadeira. 

 
20 - Considere a tabela sobre a evolução do desmatamento no estado do Paraná. 
 

Evolução do Desmatamento no Estado do Paraná 
ANO COBERTURA FLORESTAL (ha) PERCENTUAL (%) 

1500(*) 17.000.000 85,00 

1895(**) 16.782.400 83,41 

1930(**) 12.902.400 64,13 

1937 11.802.400 59,60 

1950(**) 7.983.400 39,68 

1955 6.913.600 34,90 

1960 5.563.600 28,10 

1965(**) 4.813.600 23,92 

1980(***) 3.413.447 16,97 

1990(****) 1.848.475 9,19 

1994(*****) 1.712.814 8,60 

1995(****) 1.769.449 8,79 

FONTES:   (*) Cobertura Florestal primitiva original – Estimativa; (**) Maack, 1968; (***) FUPEF, 1984;  
(****) SOS MATA ATLÂNTICA/INPE/ISA,1998; (*****) IAP, 1994 

 

Com base nesses dados e considerando os conhecimentos sobre o assunto, avalie as afirmativas a seguir. 
 

I. Atualmente o governo do estado conta com um sistema de reposição florestal obrigatória. Isso, dentre outros 
fatores, fez com que pela primeira vez na história o desmatamento tenha tido um saldo negativo (-0,19%) entre os 
anos de 1994-1995. 

II. Na década de 1980, houve o maior percentual de desmatamento na história do estado do Paraná. 
III. O desmatamento no estado do Paraná está ligado ao processo de industrialização e urbanização observado no 

Brasil no pós-1930. 
IV. Das terras desmatadas, 37% foram destinadas para atividades pecuárias. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
*b) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
e) Somente a afirmativa II é verdadeira. 

 
 
 

ESPECÍFICA 
 
 
21 – A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art.175, trata sobre a prestação de serviços públicos sob 

regime de concessão. Com base nesse artigo da Constituição Federal, é correto afirmar: 
 

*a)  Quando a prestação de serviços é ajustada mediante convênio, não exige licitação. 
b)  A prestação de serviços enquadra-se na hipótese de inexigibilidade de licitação. 
c)  É dispensável a licitação com base no poder discricionário do administrador e na conveniência da administração. 
d) A concessão de prestação de serviços públicos mediante autorização deve ser precedida de licitação  
e) Toda espécie de outorga de serviços está subordinada à prévia licitação. 
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22 - Considerado o interesse da coletividade, a respeito da interrupção do fornecimento de água tratada, por 
concessionária do serviço, a consumidores inadimplentes, analise as seguintes afirmativas: 

 

I. Não se caracteriza  como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência. 
II. Após prévio aviso, está amparada por lei. 
III. É ilegal por tratar-se de serviço essencial à saúde. 
IV. Fere direito líquido e certo de acesso a bem de saúde pública. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

*a) Somente as afirmativas I e  II são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
c) Somente a afirmativa I é verdadeira.  
d) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 

 
23 - Não obstante serem consideradas pessoas jurídicas de direito privado, as empresas públicas e as sociedades de 

economia mista por seu regime jurídico: 
 

I. Impedem a perfeita simetria do regime jurídico entre elas e as demais pessoas jurídicas de direito privado.  
II. Podem ser constituídas por delegação legislativa genérica ao Poder Executivo. 
III. Não estão sujeitas à fiscalização pelo Estado e pela sociedade.  
IV. Impõem a responsabilidade objetiva por danos eventualmente causados a terceiros. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
*b) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 

 
 
24 - A Lei 8.666/93, estabelece em princípio a obrigatoriedade e modalidades de licitação para os contratos 

administrativos e concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, subordinando ao seu regime, além dos órgãos da administração direta, as demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e excepcionando os casos de dispensa de 
licitação. Com base nas hipóteses previstas na citada lei, numere a coluna da direita com base na informação da 
coluna da esquerda. 

 

1.  licitação dispensada  (   )  prevê as condições para a espécie. 
2.  licitação inexigível (   )  declarada pela própria lei . 
3.  licitação dispensável (   )  conveniência da administração.  
4.  obrigatoriedade de licitação (   )  impossibilidade de competição. 
5.  modalidade de licitação (   )  imposição legal. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 1, 3, 5, 2, 4 
b) 2, 1, 4, 3, 5 
c) 4, 5, 3, 1, 1 
*d) 5, 1, 3, 2, 4 
e) 5, 2, 3, 1, 4 

 
 
25 - Considerando que os serviços públicos de fornecimento de água tratada, coleta de esgoto e resíduos sólidos podem 

ser delegados pelo Poder Público a terceiros mediante concessão, é correto afirmar: 
 

a) os valores cobrados pelos serviços configuram contribuição parafiscal. 
b) os valores cobrados pelos serviços configuram taxa. 
*c) os valores cobrados pelos serviços configuram tarifa ou preço público. 
d) os valores cobrados pelos serviços configuram contribuição de melhoria. 
e)  os valores cobrados pelos serviços configuram tributo. 
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26 - De acordo com o previsto no art. 200, IV da Constituição Federal, ao Sistema Único de Saúde compete, além de 
outras atribuições, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. 
A política de saneamento básico está ainda definida em lei como atribuição dos seguintes Ministérios: 

 

I. Ministério do Meio Ambiente 
II. Ministério da Saúde 
III. Ministério das Cidades 
IV. Ministério do Planejamento 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
*b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

 
27 - No Brasil, o sistema jurídico de controle de constitucionalidade é: 
 

*a)  exercido pela via da exceção e das ações de inconstitucionalidade. 
b)  antijurídico e exercido através da exceção. 
c)  exercido por qualquer juiz e concentrado no Supremo Tribunal Federal. 
d)  exercido por qualquer juiz e concentrado no Superior Tribunal de Justiça. 
e)  exercido pelo controle difuso do Supremo Tribunal Federal. 

 
28 - O controle difuso de constitucionalidade das leis municipais pode ser exercido: 
 

*a) em qualquer instância por via da exceção. 
b) através da ação direta de inconstitucionalidade junto ao Superior Tribunal de Justiça. 
c) através da exceção junto ao Tribunal de Justiça dos Estados. 
d) através da exceção ou ação direta de inconstitucionalidade diretamente no Supremo Tribunal Federal. 
e) através da concentração junto aos Tribunais de Alçada.  

 
29 - A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, dispõe: 

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas 
data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 
exercício de atribuições do Poder Público “. Com base no dispositivo citado é correto afirmar que a defesa de direito 
líquido e certo, por meio de mandado de segurança: 

 

a) não é remédio jurídico oponível contra pessoa jurídica de direito privado mesmo que concessionária ou permissionária de 
serviços públicos. 

*b) é remédio jurídico impetrável contra ato de qualquer autoridade ou prestador de serviços públicos de qualquer regime 
jurídico. 

c) é remédio jurídico destinado a suprir a lacuna da lei em caso de abuso de poder. 
d) é o remédio jurídico adequado para anular atos lesivos ao patrimônio público e contrários à moralidade administrativa. 
e) é o remédio jurídico de maior eficácia na defesa da coisa e dos interesses públicos. 

 
30 - São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal em face da 

Constituição Estadual: 
 

I. O Governador do Estado, a Mesa da Assembléia Legislativa, o Prefeito e a Mesa da Câmara.  
II. O Procurador Geral da Justiça, o Conselho da Ordem dos advogados e os partidos políticos com representação 

na Assembléia Legislativa. 
III. As federações sindicais, as entidades de classe no âmbito estadual e o Deputado Estadual. 
IV. O Vereador, o Prefeito e a Mesa da Câmara. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
*c) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
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31 - Com relação a uma lei editada que não seja orçamentária ou tributária, e que possua normatização específica, é 
correto afirmar: 

 

*a) Ela entra em vigor, no estrangeiro, quando admitida, três meses depois da publicação, e no Brasil, quarenta e cinco dias 
depois de oficialmente publicada, se não contiver disposição expressa referente ao início de sua vigência. 

b) Ela começa a existir com a promulgação, entrando em vigor com a publicação oficial. 
c) A vacatio legis é o intervalo entre a aprovação da lei e sua entrada em vigor. 
d) No silêncio da lei editada, ela entra em vigor sessenta dias contados da data de sua publicação oficial. 
e) No silêncio da lei editada, ela entra em vigor, trinta dias após a data de sua publicação oficial. 

 
*32 - Analise as afirmativas abaixo e escreva “P” para aquela(s) que se refere(m) a prescrição e “D” para aquela(s) que se 

refere(m) a decadência. 
 

(   ) Começa a correr, como prazo extintivo, a partir da violação do direito. 
(   )  Supõe um direito que embora nascido, não se tornou efetivo pela falta de exercício. 
(   )  Atinge diretamente o direito e, por via oblíqua, ou reflexa, extingue a ação. 
(   ) Admite renúncia. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo. 
 

a) P, P, D, P, D 
b) P, D, D, D, P 
c) D, D, P, P, P 
d) D, P, D, P, D 
e) P, D, P, D, P 
 

*Questão anulada por problema técnico em sua apresentação. 
 
33 - Segundo João de Matos Antunes Varela “a cláusula penal consiste na convenção pela qual o devedor, no caso de 

não cumprimento da obrigação, de mora no cumprimento ou de outra violação do contrato, se obriga para com o 
credor a efetuar uma prestação, diferente da devida, por via de regra em dinheiro, com caráter de uma sanção civil”. 
Com base no assunto, considere as afirmativas abaixo: 

 

I. A cláusula penal moratória pode ser exigida juntamente com o valor da obrigação principal, no entanto, não pode 
ser cumulada com perdas e danos. 

II. Sendo compensatória, regra geral, a cláusula penal não pode ser cumulada com perdas e danos, exceto, se no 
contrato, as partes estipularam a possibilidade de indenização suplementar, hipótese em que o valor da cláusula 
penal passa a valer como o mínimo da indenização, cabendo ao credor fazer prova do prejuízo excedente. 

III. A redução da cláusula penal de montante manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade 
do negócio, ou se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, é de ordem pública e pode ser determinada 
de ofício pelo magistrado. 

IV. Enquanto a cláusula penal é estabelecida a benefício do credor, a multa penitencial é estabelecida em favor do 
devedor. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as alternativas II e III são verdadeiras 
b) Somente as alternativas I e IV são verdadeiras 
*c) Somente as alternativas II, III e IV são verdadeiras 
d) Somente as alternativas III e IV são verdadeiras 
e) Somente as alternativas I e II são verdadeiras. 
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34 - Numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda. 
 

1.  Na consignação judicial, se o réu alegar na contestação que o depósito 
não é integral, é permitido ao autor completá-lo ... 

2.  Na consignação extrajudicial, manifestada a recusa do credor, o devedor 
deverá propor a ação judicial de consignação em pagamento ... 

3.  Tratando-se de prestações periódicas, uma vez consignada a primeira, as 
que se forem vencendo no curso do processo, poderão ser depositadas 
..., contados do vencimento. 

4.  Na consignação judicial, a contestação deve ser oferecida ... 

(   )  no prazo de 05 dias 
(   )  no prazo de 10 dias 
(   )  no prazo de 15 dias 
(   )  no prazo de 30 dias 

 

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 1, 2 ,4 ,3 
b) 2, 1, 3, 4 
c) 3, 4, 2, 1 
d) 1, 3, 4, 2 
*e) 3, 1, 4, 2  

 
 
35 - Sobre os atos jurídicos em geral, considere as seguintes afirmativas: 
 

I. Os atos reais ou atos-fatos têm como pressuposto necessário uma atuação lícita de alguém, mas não se exige 
que o agente tenha consciência do que está fazendo. Os seus efeitos são independentes da circunstância de 
haver sido praticados com consciência da ação, por isso não se exige neles a capacidade jurídica do agente, 
nem lhes são aplicáveis os preceitos gerais sobre vícios da vontade.  

II. O ato reprovável pelo Direito, praticado por pessoa inimputável deixa de ser antijurídico, mas se caracteriza 
como ato ilícito, mesmo lhe faltando o elemento culpabilidade.  

III. O conteúdo volitivo é referencial básico à distinção entre ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico.  
IV. Os atos contrários ao Direito, praticados em legítima defesa e em estado de necessidade, são atos lícitos lesivos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
*d) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

 
36 - Em relação ao recurso de agravo de instrumento, considere as seguintes afirmativas: 
 

I. O relator não poderá converter o agravo de instrumento em agravo retido. 
II. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, mas é inadmissível a concessão de tutela antecipada em 

agravo de instrumento. 
III. O agravante, no prazo de três dias, requererá juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de 

instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o 
recurso, sob pena de inadmissibilidade do agravo. 

IV. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, através de petição com os seguintes 
requisitos: exposição do fato e do direito; as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço 
completo dos advogados, constantes do processo. 

V. A petição de agravo de instrumento será instruída obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da 
certidão da respectiva intimação e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas I e V são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras 
*c) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
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*37 - Em relação aos Princípios Gerais do Direito Processual Civil, analise as seguintes afirmativas: 
 

I. A imparcialidade do juiz é pressuposto para que a relação processual se instaure validamente. 
II. O princípio da ação, ou princípio da demanda, indica a atribuição ä parte da iniciativa de provocar o exercício da 

função jurisdicional.  
III. O princípio do contraditório não admite exceções, mesmo nos casos de urgência, em que o juiz, para evitar o 

periculum in mora, provê inaudita altera parte, o demandado poderá desenvolver sucessivamente a atividade 
plena e sempre antes que o provimento se torne definitivo. 

IV. Em homenagem ao princípio da igualdade, as partes e os procuradores devem merecer tratamento igualitário, 
para que tenham as mesmas oportunidades de fazer valer em juízo suas razões, sendo vedado dar tratamento 
desigual aos desiguais. 

V. Pelo princípio da disponibilidade, as pessoas têm a possibilidade de apresentar ou não sua pretensão em juízo, 
bem como de apresentá-la da maneira que melhor lhes aprouver e renunciar a ela ou a certas situações 
processuais. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a)  Somente a afirmativa IV é verdadeira. 
b)  Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
c)  Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras. 
d)  Somente as afirmativas III e V são verdadeiras 
e)  Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 

 

*Questão anulada, pontuada a todos os candidatos. 
 

38 - Em relação às condições da ação, considere as seguintes afirmativas: 
 

I. Que a ausência das condições da ação apenas pode ser argüida pelo réu como preliminar de contestação. 
II. Que são matérias de ordem pública e podem ser argüidas de ofício pelo juiz, independentemente da 

manifestação das partes. 
III. Há carência de ação quando não estão presentes os pressupostos processuais. 
IV. Tendo o juiz acolhido a carência de ação na sentença, é possível, à parte sucumbente, interpor recurso de 

apelação. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a)  Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
b)  Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
c)  Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
*d)  Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
e)  Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 

 
39 -  Com relação ao chamamento ao processo, considere as seguintes afirmativas: 
 

I Não se trata do exercício de um direito regressivo, como no caso da denunciação da lide. 
II. Pelo chamamento ao processo, ao réu assiste a faculdade (não a obrigação) de, acionado pelo credor em 

demanda de procedimento ordinário, fazer citar os coobrigados a fim de que estes ingressem na relação jurídica 
processual como seus litisconsortes, ficando destarte abrangidos pela eficácia da coisa julgada material 
resultante da sentença.  

III. O chamamento ao processo provoca a inserção dos chamados no pólo passivo (litisconsórcio passivo) da 
relação processual existente. 

IV. Se o devedor se omite em chamar ao processo o coobrigado, ou coobrigados, não perde a possibilidade de, 
posteriormente, em outro processo, exercer eventual direito regressivo contra o devedor principal ou contra co-
devedores. 

V. Formado, pelo chamamento, o litisconsórcio passivo entre chamante e chamado, a sentença irá definir a 
procedência ou não da demanda perante cada um dos demandados. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a)  Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
b)  Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
c)  Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
d)  Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
*e)  As afirmativas I, II, III, IV e V são verdadeiras. 
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40 -  Assinale a alternativa correta. 
 

a) O cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para propor ações que versem sobre direitos pessoais. 
b) Após a aprovação da Constituição Federal de 1988, o cônjuge não mais necessita do consentimento do outro para propor 

ações.  
*c) O cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para propor ações que versem sobre direitos reais 

imobiliários. 
d) Os cônjuges não serão necessariamente citados nas demandas que tenham por objeto o reconhecimento, a constituição 

ou a extinção de ônus sobre imóveis de um ou de ambos os cônjuges.  
e) Não há possibilidade de suprir judicialmente a autorização do marido e a outorga da mulher, quando um cônjuge se 

recuse a prestá-la ao outro, sem justo motivo, ou seja impossível dá-la. 


