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ANALISTA DE ÁREA - ADVOGADO
No de Inscrição: __________
Nome: _________________________________________________________
Assinatura: _____________________________________________________

INSTRUÇÕES

1. GENERALIDADES
1.1 Aguarde a ordem para abertura da prova.
1.2 Não se comunique, em hipótese alguma com outros candidatos.
1.3 Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
1.4 Verifique se esta prova contém 50 questões.
2. TIPO DE APRESENTAÇÃO DAS PROVAS
2.1 Questões de múltipla escolha, com até 05 alternativas, cuja resposta se
obtém assinalando a alternativa correta ou incorreta, de acordo com o
assunto abordado na questão e transportando os resultados para o Cartão-resposta.
2.2 Lembre-se de assinalar o resultado no Cartão-resposta.
3. CARTÃO-RESPOSTA
3.1 Em nenhuma hipótese serão distribuídas duplicatas dos Cartõesrespostas, que são numerados e assinalados mecanicamente antes do
início das provas.
3.2 NÃO DEIXAR A ASSINATURA SAIR DO RETÂNGULO DESTINADO A ESSE FIM.
4. TÉRMINO DA PROVA
4.1 Não serão consideradas respostas assinaladas no Caderno de provas.
4.2 Devolver o Cartão resposta aos fiscais.
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PORTUGUÊS
Leia o texto abaixo:
Servidores da Funai morreram ao tentar contato com índios isolados na Amazônia
A imensidão do Brasil revela que existem regiões que não foram desbravadas e que mantêm
até hoje povos que habitavam o solo nacional, antes da chegada das caravelas de Pedro Álvares Cabral. Na Terra Indígena Vale do Javari, na fronteira do Brasil com o Peru e Colômbia,
por exemplo, existem entre 2 mil e 3 mil índios que nunca tiveram contato com homens de
outras etnias. O vale tem 8,5 milhões de hectares, sendo considerado o maior mosaico visual
de referências indígenas isoladas do mundo.
Nos últimos 15 anos, nove servidores da Fundação Nacional do Índio (Funai) morreram tentando contato com tribos isoladas na região. Atualmente, a luta que ocorre diariamente é para
preservar o direito dos índios de permanecer no isolamento. A região tem mais de dez mil
índios contatados e 16 referências de índios isolados, sendo nove confirmadas.
Segundo o coordenador regional da Funai, Bruno Pereira, a política de acabar com os contatos
com grupos isolados partiu da experiência de indigenistas, funaianos e sertanistas, que, ao
longo de 120 anos de indigenismo de Estado, comprovaram que a aproximação era feita sem
o cuidado devido e somente os índios se prejudicavam. O principal dano eram as doenças
contagiosas, que quase levaram etnias à extinção, como aconteceu com os matis, também
chamados de matsés, etnia reduzida a menos da metade, em apenas dois anos.
O último grupo contatado foi da etnia korubo, em 2003. Atualmente, o grupo de korubos tem
29 índios. Conhecidos como caceteiros da Amazônia, eles mataram alguns madeireiros que
invadiram a mata, em busca de madeira, e que queriam expulsar os índios do próprio território. Três índios korubos morreram no confronto, o que fez com que eles se aproximassem de
algumas comunidades na região de Atalaia do Norte, a 1 138 quilômetros de Manaus. A Funai
foi acionada para tentar acabar com o confronto.
(Extraído de: www.acritica.uol.com.br.)

QUESTÃO 01
Uma das funções da partícula que é a de conjunção integrante, podendo, por exemplo, introduzir uma oração com valor de objeto direto. Das cinco ocorrências do que, no primeiro parágrafo, a única que tem essa característica é a do trecho
A) ( ) que não foram desbravadas.
B) ( ) que existem regiões.
C) ( ) que mantêm até hoje povos.
D) ( ) que nunca tiveram contato.
E) ( ) que habitavam o solo nacional.
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Leia o poema abaixo para responder a próxima questão:

OS CAMELÔS
Abençoado seja o camelô dos brinquedos de tostão:
O que vende balõezinhos de cor
O macaquinho que trepa no coqueiro
O cachorrinho que bate com o rabo
Os homenzinhos que jogam boxe
A perereca verde que de repente dá um pulo que engraçado
E as canetinhas-tinteiro que jamais escreverão coisa alguma
Alegria das calçadas.
Uns falam pelos cotovelos:
- “O cavalheiro chega em casa e diz: ‘Meu filho, vai buscar um pedaço
de banana para eu acender o charuto.’ Naturalmente o menino pensará:
“Papai está malu...”
Outros, coitados, têm a língua atada.
Todos, porém, sabem mexer nos cordéis com o tino ingênuo de demiurgos
de inutilidades.
E ensinam no tumulto das ruas os mitos heroicos da meninice...
E dão aos homens que passam preocupados ou tristes uma lição de infância.
Manuel Bandeira
QUESTÃO 02
Canetinhas-tinteiro é um vocábulo cuja formação de plural se processa do mesmo modo que
em:
A) ( ) tenente-coronel.
B) ( ) terça-feira.
C) ( ) afro-asiático.
D) ( ) árvore-anã.
E) ( ) laranja-pera.
Observe a charge:

Folha de São Paulo, 05/03/2014.
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QUESTÃO 03
A disposição dos manifestantes contrasta com a atitude do homem de terno e gravata.
Essa atitude, no que diz respeito ao uso da linguagem, caracteriza-se por:
A) ( ) falsa indignação.
B) ( ) pouca formalidade.
C) ( ) clara agressividade.
D) ( ) muita subjetividade.
E) ( ) n.d.a.
QUESTÃO 04
Assinale a frase correta quanto à concordância verbal e nominal.
A) ( ) Segue, anexo, ata da reunião ordinária do Conselho Superior de 02 de maio de
2012 da Fundação Coelho Pitanga a ser analisada e após fazer todas as considerações
pelos membros do conselho que acharem necessárias irei em busca das respectivas assinaturas dos conselheiros presentes.
B) ( ) Esse profissional deve ficar responsável pela elaboração das escalas de trabalho
semanais e sua manutenção, comunicação interna e externa, agendamento de compromissos da coordenação e da equipe em geral, registro e acompanhamento de assiduidade e demais tarefas que envolvam questões administrativas.
C) ( ) Não será esquecido estes dois dias para quem pode estar nos dois encontros ou reencontros.
D) ( ) No elenco, chamam a atenção também a presença de modelos, de uma bailarina e
de uma dançarina.
E) ( ) É deveres de todos cumprir a mandato.
QUESTÃO 05
Observe o início do Hino Nacional Brasileiro:
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heroico o brado retumbante...
Na oração acima, o sujeito é:
A) ( ) indeterminado.
B) ( ) um povo heroico.
C) ( ) inexistente.
D) ( ) as margens plácidas do Ipiranga.
E) ( ) o brado retumbante.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa constante de oração sem sujeito:
A) ( ) Ouve-se o relógio de hora em hora.
B) ( ) Houve por improcedente o pedido do funcionário.
C) ( ) Faltavam quatro dias para o casamento.
D) ( ) Há de conseguir a aprovação nos exames.
E) ( ) Houve aulas no final de semana.
QUESTÃO 07
Assinale a opção em que é indeterminado o sujeito da oração:
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A)
B)
C)
D)
E)

(
(
(
(
(

) Trata-se definitivamente de versões infundadas.
) Ouviram do Ipiranga as margens plácidas.
) Não se dê atenção aos maledicentes.
) Muito se discute atualmente a redução da maioridade penal.
) Aqui outrora retumbaram hinos.

Considere a tira e analise as afirmações.

I. A resposta esperada pela menina era “a rua”.
II. Na frase de Mafalda, no segundo quadrinho, Miguelito é o sujeito da oração.
III. Em português, o sujeito de uma oração pode ser inexistente, como em “Choveram reclamações na empresa por causa do apagão na Internet.”
IV. A resposta de Miguelito seria compatível com a pergunta: Ao prefeito cabe que responsabilidade?
QUESTÃO 08
Pela leitura das afirmações, conclui-se que
A) ( ) nenhuma delas está correta.
B) ( ) apenas I e III estão corretas.
C) ( ) apenas II e III estão corretas.
D) ( ) apenas III e IV estão corretas.
E) ( ) todas elas estão corretas.
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Leia o texto jornalístico abaixo:
Estudante vítima de acidente morre no dia do aniversário
Uma coincidência da vida selou o destino de um jovem estudante, que morreu na madrugada de ontem, dia em que completaria 18 anos. Ele estava internado há cinco dias no
Hospital Geral de Roraima, vítima de um acidente de trânsito, no cruzamento das avenidas Getúlio Vargas com Surumu, no bairro São Vicente.
www.folha.com.br
QUESTÃO 09
Assinale a única alternativa INCORRETA:
Veja a frase:
“O jovem estudante estava internado há cinco dias no Hospital Geral de Roraima, vítima de
um acidente de trânsito”.
A) ( ) O sujeito da frase é “uma coincidência da vida”.
B) ( ) O sujeito da frase é “jovem estudante”.
C) ( ) “morreu” é um verbo da segunda conjugação.
D) ( ) Avenida Getúlio Vargas é um substantivo próprio.
E) ( ) “Ele estava internado...”. Esta frase não possui verbo de ação.
QUESTÃO 10
Leia a seguinte frase: “Está aberto, no espetáculo de circo, o terreno da utopia.”
Na oração, “o terreno da utopia” exerce a função sintática de:
A) ( ) objeto direto.
B) ( ) complemento nominal.
C) ( ) sujeito.
D) ( ) predicativo do sujeito.
E) ( ) predicativo do objeto.

INFORMÁTICA BÁSICA
QUESTÃO 11
Em relação ao Word podemos dizer:
A) ( ) É um aplicativo da Microsoft responsável pelo gerenciamento de arquivos.
B) ( ) É um aplicativo da Microsoft responsável pelo gerenciamento de Tabelas e arquivos.doc.
C) ( ) É um aplicativo da Microsoft para criação de textos, documentos, páginas da Internet e arquivos JPG.
D) ( ) É um aplicativo da Microsoft para criação de textos, documentos e tabelas.
E) ( ) É um dos aplicativos do pacote Office específico para montagem de apresentações.
QUESTÃO 12
A finalidade dos ícones no Word é:
A) ( )
– inserir número.
B) ( )
– inserir subscrito.
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C) ( )
– elevar o número ao quadrado.
D) ( )
- inserir tachado.
E) ( ) Os itens (b) e (d) estão corretos.
QUESTÃO 13
Em relação ao Excel podemos dizer:
A) ( ) É um aplicativo da Microsoft responsável pelo gerenciamento de tabelas e mala direta.
B) ( ) É um aplicativo da Microsoft responsável pela criação de planilha, que pode ser
exportado para os aplicativos Word, PowerPoint e Acess.
C) ( ) É um aplicativo da Microsoft para criação de tabelas; planilhas e páginas da Internet com planilhas.JPG.
D) ( ) É um aplicativo da Microsoft para criação de planilhas, arquivos .doc e tabelas.
E) ( ) Fórmulas no Excel são preparadas para interpretar e executar apenas operações
numéricas e aritméticas.
QUESTÃO 14
Marque a alternativa correta:
A) ( ) Para centralizar um título no Word, basta pressionar o botão centralizar na barra de
Ferramentas.
B) ( ) Os alinhamentos possíveis em uma página do Word são: alinhamento superior, inferior, direita e esquerda.
C) ( ) Quando estamos editando uma tabela no Word, os alinhamentos possíveis são: superior e inferior.
D) ( ) Os alinhamentos possíveis em uma página do Word são: superior, inferior, direita,
esquerda e centralizada.
E) ( ) Os alinhamentos possíveis no Word são: à esquerda, à direita, centralizado e justificado.
QUESTÃO 15
Qual o endereço de Internet é válido.
A) ( ) www\\Ineaa@edu\br
B) ( ) httd:\\www.ufg.br
C) ( ) http:\\www.fifa.org
D) ( ) http://www.mec.gov.br
E) ( ) https\\:www.ufcg.edu.br

GESTÃO DA QUALIDADE
QUESTÃO 16
A NBR ISO 9001 estabelece procedimentos obrigatórios para:
A) ( ) Aquisição, treinamento, controle de produto não-conforme, ação preventiva, ação
corretiva e auditorias internas.
B) ( ) Avaliação de fornecedores, controle de documentos, controle de registros, auditorias internas, controle de produto não-conforme e ação corretiva.
C) ( ) Ação corretiva, ação preventiva, controle de documentos, controle de produto nãoconforme, controle de registros e auditorias externas.
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D) ( ) Ação corretiva, ação preventiva, controle de documentos, controle de produto nãoconforme, controle de registros e auditorias internas.
E) ( ) Ação corretiva, treinamento, verificação de satisfação do cliente, ação preventiva,
controle de registros e auditorias internas.
QUESTÃO 17
Dentre os registros obrigatórios exigidos pela NBR ISO 9001 estão:
A) ( ) Registros das análises críticas pela Alta Direção.
B) ( ) Registros das análises críticas dos requisitos relacionados aos produtos.
C) ( ) Registros das avaliações dos fornecedores.
D) ( ) Registros dos resultados de calibração e verificação dos dispositivos de medição e
monitoramento.
E) ( ) Todas as alternativas anteriores.
QUESTÃO 18
No manual da qualidade de uma organização é apresentada a exclusão do item 7.6 – Controle
de dispositivos de medição e monitoramento. A justificativa apresentada fundamenta-se no
fato de a empresa ser prestador de serviços e por este motivo não possuir produtos tangíveis
de serem medidos ou monitorados. Desta forma, podemos firmar que:
A) ( ) cabe à empresa definir o escopo do seu sistema de gestão da qualidade e, portanto,
ela pode excluir qualquer requisito que considere difícil de ser implantado e implementado.
B) ( ) há um equívoco na definição do escopo, pois a norma não permite exclusões.
C) ( ) este não é um assunto que compete à auditoria interna, uma vez que o manual da
qualidade é um documento contratual que só tem interesse para o OCS.
D) ( ) de acordo com o item 1.2, não há nenhum problema, pois a empresa justificou devidamente a exclusão de um requisito da seção 7 que não se aplica a natureza de sua
organização e produto.
E) ( ) não há nenhum problema, pois qualquer organização pode excluir qualquer requisito, desde que seja na seção 7.
QUESTÃO 19
Com relação ao controle de produto não-conforme, item 8.3, é correto afirmar que:
A) ( ) deve ser estabelecido um procedimento documentado para tratar dos produtos nãoconformes.
B) ( ) a organização deve determinar a forma como será a autorização do seu uso, liberação ou aceitação.
C) ( ) a organização deve assegurar que estes produtos sejam identificados e controlados
para evitar o seu uso ou entrega não intencional.
D) ( ) devem ser mantidos registros sobre a natureza das não-conformidades.
E) ( ) todas as alternativas anteriores são verdadeiras.
QUESTÃO 20
Auditorias de Sistema de Gestão da Qualidade são utilizadas para verificar:
A) ( ) O número de pessoas trabalhando no contrato.
B) ( ) Em que medida os critérios acordados são cumpridos.
C) ( ) Se todos os fornecedores da organização tem certificação ISO 9001.
D) ( ) Todas as opções acima.
E) ( ) Nenhuma das opções acima.
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LEGISLAÇÃO AVANÇADA CONFEA/CREA
QUESTÃO 21
Para efeito da fiscalização do exercício das profissões, o título profissional é atribuído pelo
Sistema CONFEA/CREA:
A) ( ) a ato geral de consignar direitos e responsabilidades dentro do ordenamento jurídico que rege a comunidade acadêmica, relativamente ao processo de formação de
competências para o exercício responsável da profissão
B) ( ) à capacidade de utilização de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao
desempenho de atividades em campos profissionais específicos, obedecendo a padrões
de qualidade e produtividade.
C) ( ) ao conjunto de campos de atuação profissional da Engenharia correspondentes a
formações básica(a) e afim(ns), estabelecido em termos genéricos pelo CONFEA.
D) ( ) a ato específico de consignar direitos e responsabilidades para o exercício da profissão, em reconhecimento de competências e habilidades derivadas da formação profissional obtida em cursos regulares.
QUESTÃO 22
Com relação à composição do plenário do CREA.
A) ( ) É constituído por brasileiros ou estrangeiros, representantes das instituições de ensino superior.
B) ( ) É constituído por brasileiros ou estrangeiros, representantes das entidades de classe
de profissionais de nível superior.
C) ( ) É constituído por brasileiros, representantes das diversas entidades representantes
de classes e de instituições de ensino, com sede em todo o território nacional.
D) ( ) É constituído por brasileiros, diplomados nas áreas abrangidas pelo sistema
CREA/CONFEA.
E) ( ) É constituído por brasileiros ou estrangeiros, diplomados nas áreas abrangidas pelo
sistema CREA/CONFEA.
QUESTÃO 23
O registro de instituição de ensino superior, para o direito de representação no Plenário do
CREA, será requerido de acordo com:
A) ( ) Resolução específica.
B) ( ) Lei.
C) ( ) Decisão do Presidente do CREA.
D) ( ) Decisão do Presidente do CONFEA.
E) ( ) Ofício do Reitor da instituição de ensino superior.
QUESTÃO 24
O Plenário do CREA terá sua composição renovada anualmente em:
A) ( ) 2/3.
B) ( ) 1/5.
C) ( ) 2/5.
D) ( ) 2/3.
E) ( ) 1/3.

instituto nacional de engenharia,
arquitetura e agronomia

QUESTÃO 25
O documento de uso obrigatório nas obras e serviço de engenharia e demais profissões vinculadas ao Sistema CONFEA/CREA, que tem dentre seus objetivos confirmar, juntamente com
a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, a efetiva participação do profissional na
execução da obra ou serviço é:
A) ( ) Diário de visitas do profissional.
B) ( ) Livro de ordem.
C) ( ) Diário de obra.
D) ( ) Placa de obra.
E) ( ) Carimbo técnico.
QUESTÃO 26
A punibilidade de profissional liberal, por falta sujeita a processo disciplinar, através de órgão
em que esteja inscrito, contando-se da data da verificação do fato respectivo, prescreverá em:
A) ( ) 20 anos.
B) ( ) 5 anos.
C) ( ) 1 ano.
D) ( ) 3 anos.
E) ( ) 10 anos.
QUESTÃO 27
Todo processo disciplinar será arquivado ex-officio ou a requerimento da parte interessada,
quando estiver paralisado, pendente de despacho ou julgamento há mais de:
A) ( ) 3 anos.
B) ( ) 1 ano.
C) ( ) 2 anos.
D) ( ) 5 anos.
E) ( ) 10 anos.
QUESTÃO 28
O exercício da especialização de Engenheiro de Segurança do Trabalho será permitido exclusivamente:
I – ao Engenheiro, portador de certificado de conclusão de curso de especialização, em
Engenharia de Segurança do Trabalho, a ser ministrado no País, em nível de graduação.
II – ao Arquiteto, portador de certificado de conclusão de curso de graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho a ser ministrado no País, em nível de mestrado.
III – ao possuidor de certificado de curso de Supervisor de Segurança do Trabalho, realizado pelo Ministério do Trabalho.
Estão corretos os itens:
A) ( ) I, II e III.
B) ( ) I, somente.
C) ( ) II, somente.
D) ( ) III, somente.
E) ( ) Nenhum dos itens.
QUESTÃO 29
Nos processos administrativos, no âmbito da Administração Pública Federal, será observado o
seguinte critério:
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A)
B)
C)
D)
E)

(
(
(
(
(

) formalidade estrita essencial à garantia da administração
) cobrança de despesas processuais
) aplicação retroativa de nova interpretação normativa
) impulsão de ofício, sem prejuízo da atuação dos interessados.
) promoção pessoal de agentes públicos

QUESTÃO 30
O administrado tem os seguintes direitos perante à Administração Pública da União, nos processos administrativos em que tenha a condição de interessado:
I – fazer-se assistir, obrigatoriamente, por advogado
II – vistas dos autos, após despacho saneador
III –ser intimado via oficial de justiça
Estão corretos os seguintes itens:
A) ( ) III somente.
B) ( ) I, II e III.
C) ( ) Nenhum.
D) ( ) I, somente.
E) ( ) II somente.

ESPECÍFICA - DIREITO
QUESTÃO 31
Uma lei nova foi publicada com vacatio legis de cento e oitenta dias. Antes da entrada em
vigor da nova lei, houve nova publicação destinada à correção do texto legal, contudo, sem
data expressa para a vigência da nova lei corrigida. A nova lei começará a viger em
A) ( ) 120 dias.
B) ( ) 90 dias.
C) ( ) 60 dias.
D) ( ) 45 dias.
E) ( ) 30 dias.
QUESTÃO 32
Um empregado público do CREA/GO pretende ajuizar reclamatória trabalhista em face à autarquia federal especial e ao presidente do CREA/GO, em litisconsórcio passivo, vindicando
indenização por danos morais, dentre outros pedidos. A localidade de labor do reclamante
sempre foi na capital goiana. A reclamatória trabalhista deverá ser ajuizada contra:
A) ( ) Tribunal Regional do Trabalho.
B) ( ) Juiz do Trabalho de Goiânia.
C) ( ) Câmara de Conciliação e Arbitragem.
D) ( ) Juiz de Direito da Comarca de Goiânia.
E) ( ) Juiz Federal da Seção Judiciária de Goiás.
QUESTÃO 33
Em uma audiência realizada por um juízo cível, o magistrado indefere a oitiva de testemunha
arrolada pelo autor. A parte, caso se sinta prejudicada, através de seu patrono, deverá:
A) ( ) Aviar agravo retido.
B) ( ) Efetuar protesto.
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C) ( ) Interpor agravo de petição.
D) ( ) Opor embargos declaratórios.
E) ( ) Opor agravo de instrumento imediatamente.
QUESTÃO 34
Em um ato decisório terminativo proferido por juiz de direito em um processo trabalhista, em
cuja comarca não há Vara do Trabalho, houve omissão na sentença. Para sanar a omissão no
ato decisório, o prazo para a oposição de embargos declaratórios será de:
A) ( ) 8 dias.
B) ( ) 30 dias.
C) ( ) 5 dias.
D) ( ) 15 dias.
E) ( ) 10 dias.
QUESTÃO 35
São considerados como Cláusulas Pétreas Constitucionais:
I. a forma federativa de Estado.
II. os direitos e garantias coletivos e sociais.
III. a hegemonia dos poderes
IV. a liberdade do exercício de qualquer trabalho
Estão corretos os itens:
A) ( ) I e II, somente.
B) ( ) I, II e III, somente.
C) ( ) II e III, somente.
D) ( ) I e III, somente.
E) ( ) I, II, III e IV.
QUESTÃO 36
A lei que trata do regime jurídico dos servidores públicos da União e Territórios é de iniciativa privativa do(s):
A) ( ) Deputados Federais.
B) ( ) Senado Federal.
C) ( ) Congresso Nacional.
D) ( ) Procurador-Geral da República.
E) ( ) Presidente da República.
QUESTÃO 37
As revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou de juízes federais competem
ao(s):
A) ( ) Tribunais de Alçada dos Estados.
B) ( ) Tribunais Regionais Federais.
C) ( ) Superior Tribunal de Justiça.
D) ( ) Supremo Tribunal Federal.
E) ( ) Tribunais de Justiça.
QUESTÃO 38
A fiscalização financeira da administração pública direta e indireta será disposta por:
A) ( ) lei ordinária.
B) ( ) lei complementar.

instituto nacional de engenharia,
arquitetura e agronomia

C) ( ) medida provisória.
D) ( ) decreto-lei.
E) ( ) decreto.
QUESTÃO 39
O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação
tecnológicas.
I. A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista
o bem público e o progresso das ciências.
II. A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas
brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.
III. O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e
tecnologia, e concederá aos que dela se ocupem meios e condições especiais de trabalho.
Estão corretos os itens:
A) ( ) I e III, somente.
B) ( ) II e III, somente.
C) ( ) Nenhum dos itens.
D) ( ) I, II e II.
E) ( ) I e II, somente.
QUESTÃO 40
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade
desse direito, incumbe ao Poder Público:
I – preservar e restaurar os processos ecológicos ordinários e prover o manejo constante das espécies e ecossistemas.
II – promover a educação ambiental como disciplina obrigatória em todos os níveis de
ensino.
III – fiscalizar a diversidade e a integridade do patrimônio genético público do País.
Estão corretos os itens:
A) ( ) I, somente.
B) ( ) II, somente.
C) ( ) III, somente.
D) ( ) I, II e III.
E) ( ) nenhum.
QUESTÃO 41
O começo da existência legal das pessoas jurídicas de direito privado, quando inexiste necessidade de autorização ou de aprovação pelo Poder executivo, ocorre com a:
A) ( ) criação em assembleia e transcrição em ata própria, com abertura autorizada pelo
Poder Público.
B) ( ) transcrição dos termos constitutivos na autarquia federal competente.
C) ( ) inscrição do ato constitutivo no respectivo registro.
D) ( ) inscrição na Receita Federal do Brasil.
E) ( ) prática do primeiro ato fático da pessoa jurídica.
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QUESTÃO 42
Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados:
I – as condições física ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas.
II – as condições ilícitas, ou de fazer coisa ilícita.
III – as condições incompreensíveis ou contraditórias.
Estão corretos os itens:
A) ( ) I, somente.
B) ( ) I e II, somente.
C) ( ) II e III, somente.
D) ( ) I e III, somente.
E) ( ) todos.
QUESTÃO 43
Engenheiro requereu ao CREA um pedido de atribuição para assinar Responsabilidade Técnica em obra cuja capacidade, o Conselho entendeu extrapolar suas atribuições profissionais. A
obrigação de fundamentar a negativa do pedido do engenheiro decorre do(a):
A) ( ) teoria da fundamentação.
B) ( ) teoria dos atos administrativos.
C) ( ) princípio da eficiência.
D) ( ) teoria dos motivos determinantes.
E) ( ) princípio da legalidade.
QUESTÃO 44
O servidor público da administração direta, que poderá perceber as vantagens de seu cargo,
sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo eletivo, em havendo compatibilidade de
horários, quando investido e em no exercício de mandato eletivo é o:
A) ( ) deputado federal.
B) ( ) deputado estadual.
C) ( ) deputado distrital.
D) ( ) prefeito.
E) ( ) vereador.
QUESTÃO 45
Dispor sobre telecomunicações e radiodifusão, cabe:
A) ( ) ao Senado Federal.
B) ( ) às Assembleias legislativas.
C) ( ) ao Presidente da República.
D) ( ) ao Senado Federal.
E) ( ) à Câmara dos Deputados.

QUESTÃO 46
A organização da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios será
feita mediante:
A) ( ) decreto.
B) ( ) decreto-lei.
C) ( ) lei complementar.
D) ( ) lei ordinária.
E) ( ) lei delegada.
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QUESTÃO 47
Durante uma audiência trabalhista, o juiz exara um ato interlocutório contraditório. Para tentar
corrigir o ato, evitando, assim, maiores prejuízos à parte, o advogado ou a parte, em exercício
de seu jus postulandi, deverá:
A) ( ) opor embargos de declaração.
B) ( ) efetuar agravo de instrumento.
C) ( ) aviar agravo retido.
D) ( ) formular embargos de divergência.
E) ( ) interpor recurso ordinário.
QUESTÃO 48
Em uma norma autônoma, os sindicatos acordaram a supressão das horas intervalares. Podese afirmar que a norma:
A) ( ) não poderá prevalecer, pois a previsão de horas intervalares constitui norma heterônoma de ordem pública, não podendo ser suprimida por norma autônoma.
B) ( ) está correta, pois a CF/88 garantiu a autonomia dos entes sindicais para a flexibilização das leis trabalhistas, devendo ser respeitada como norma autônoma.
C) ( ) não poderá prevalecer por não ter especificação da supressão das horas intervalares, com indicativo, também em norma autônoma de pagamento de umplus remuneratório.
D) ( ) está correta, pois acompanha dispositivos que garantem a supremacia das normas
autônomas, com guarida constitucional, uma vez que é atribuição dos sindicatos a tutela do meio ambiente do trabalho de seus sindicalizados.
E) ( ) Somente terá validade após sua ratificação pelo Tribunal Regional do Trabalho
competente, em ação própria de dissídio coletivo.
QUESTÃO 49
O foro competente para ações relativas à inventário, partilha, arrecadação e cumprimento de
disposições de última vontade, em que o espólio for o réu, tendo ocorrido o óbito no exterior é
o(a):
A) ( ) domicílio do réu.
B) ( ) STJ, independentemente do domicílio das partes, pois o óbito ocorreu no exterior.
C) ( ) STF, independentemente do domicílio das partes, pois o óbito ocorreu no exterior.
D) ( ) Justiça Federal, pelo fato do óbito ter ocorrido no exterior.
E) ( ) domicílio do autor da herança.
QUESTÃO 50
O fato notório deverá ser provado mediante:
A) ( ) confissão.
B) ( ) documento público.
C) ( ) perícia.
D) ( ) independe de prova.
E) ( ) testemunha.

