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Q1.
Nas sociedades antigas, tanto as leis quanto os códigos
eram considerados expressões da vontade divina, revelada
mediante a imposição de legisladores que dispunham de
privilégios dinásticos e de uma legitimidade garantida pela casa
sacerdotal. As leis eram objeto de respeito e veneração, e, por
serem asseguradas por sanções sobrenaturais, dificilmente o
homem primitivo questionava sua validez e sua aplicabilidade.
Escreve H. Summer Maine que algumas experiências
societárias, ao permitirem o declínio do poder real e o
enfraquecimento de monarcas hereditários, acabaram por
favorecer a emergência de aristocracias, depositárias da
produção legislativa, com capacidade de julgar e de resolver
conflitos. Aquele momento inicial de um direito sagrado e
ritualizado, expressão das divindades, desenvolveu-se na
direção de práticas normativas consuetudinárias. À época do
direito consuetudinário, largo período em que não se conheceu
a invenção da escrita, uma casta, ou aristocracia, investida do
poder judicial, era o único meio que poderia conservar, com
algum rigor, os costumes da raça ou da tribo. O costume
aparece como expressão da legalidade, de forma lenta e
espontânea, instrumentalizada pela repetição de atos, usos e
práticas.
A invenção e a difusão da técnica da escritura,
somadas à compilação de costumes tradicionais,
proporcionaram os primeiros códigos da Antiguidade, como o
de Hamurábi, o de Manu, o de Sólon e a Lei das XII Tábuas.
Constata-se, destarte, que os textos legislados e escritos eram
melhores depositários do direito e meios mais eficazes para
conservá-lo que a memória de certo número de pessoas, por
mais força que tivessem em função de seu constante exercício.
Esse direito antigo, tanto no Oriente quanto no Ocidente, não
diferenciava, na essência, prescrições civis, religiosas e morais.
Somente em tempos mais avançados da civilização é que se
começou a distinguir o direito da moral e a religião do direito.
Certamente, de todos os povos antigos, foi com os romanos que
o direito avançou para uma autonomia diante da religião e da
moral.
Antônio C. Walker. O direito nas sociedades primitivas. In:
Antônio C. Walker (Org.) Fundamentos de história do direito.
Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 19-20 (com adaptações).
Conforme as ideias apresentadas no texto,

a evolução do direito desde as sociedades antigas passou por
apenas dois períodos evolutivos.
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Q2.
Texto I
Em 1880, o deputado Rui Barbosa, da Bahia, redigiu,
a pedido do presidente do Conselho de Ministros, José Antônio

Saraiva, o projeto de lei de reforma eleitoral. Em abril de 1880,
o Ministério do Império enviaria o documento à Câmara dos
Deputados. Aprovado posteriormente pelo Senado, em janeiro
do ano seguinte seria transformado no Decreto nº 3.029 e
ficaria popularmente conhecido como Lei Saraiva. Por
intermédio dela, seriam instituídas eleições diretas no país para
todos os cargos, à exceção do de regente, amparado pelo Ato
Adicional.
Naquela época, o voto não era universal: para
participar do processo eleitoral, requeriam-se 200 mil réis de
renda líquida anual comprovada. Havia, no entanto, a previsão
de dispensa de comprovação de rendimentos, que se aplicava
a inúmeras autoridades, como, entre outros, ministros,
conselheiros de estado, bispos, presidentes de província,
deputados, promotores públicos. Praças militares e policiais
não podiam alistar-se.
Para candidatar-se, o cidadão, além de não ter sido
pronunciado em processo criminal, deveria auferir renda
proporcional à importância do cargo pretendido. Deveria,
ainda, solicitar por escrito o seu alistamento na paróquia em
que fosse domiciliado. Candidatos a vereador e a juiz de paz
tinham apenas de comprovar residência no município e no
distrito por mais de dois anos; candidatos a deputado
provincial, dois anos na província; candidatos a deputado geral,
renda anual de 800 mil réis; e candidatos a senador deviam
comprovar, além da idade de quarenta anos, a percepção de
renda anual de um milhão e seiscentos mil réis.
Uma modificação digna de nota é que, a partir daquela
década, os trabalhos eleitorais não seriam mais precedidos de
cerimônias religiosas, como era habitual antes da edição da Lei
Saraiva. Refletindo a relação entre o Estado e a Igreja, já havia
ocorrido que algumas eleições fossem realizadas em templos
religiosos; a partir da lei, apenas na falta de outros edifícios os
pleitos poderiam ser realizados em igrejas, muito embora fosse
possível afixar nelas — como locais públicos que eram —
editais informando eliminações, inclusões e alterações nos
alistamentos.
Títulos eleitorais: 1881-2008. Brasília: Tribunal Superior
Eleitoral, Secretaria de Gestão da Informação, 2009,
p. 11-2. Internet: <www.tse.jus.br> (com adaptações).
Julgue os itens que se seguem com base nas ideias do texto I.

A possibilidade de eleição direta para o cargo de regente não
foi considerada pela Lei Saraiva.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA/JUDICIáRIA / TJ/SE / 2014 / CESPE

Q3.
Nem astronautas nem cosmonautas. Os futuros
conquistadores do espaço chamam-se taikonautas. Está-se
falando da China, e após a bem-sucedida missão Shenzhou VII,
o país planeja estar cada vez mais presente no cosmos. Os
próximos passos serão o lançamento de uma estação espacial
e o envio de astronaves à Lua e a Marte. Tecnologia para essa
empreitada os chineses têm. Dinheiro, também. E motivação
política, isso então nem se fala. A missão Shenzhou VII, por
exemplo, aproveitou a onda ufanista da Olimpíada. Mais: o seu
lançamento comemorou os cinquenta e nove anos da chegada

do Partido Comunista ao poder. A China já enviara três
missões tripuladas, mas essa foi especial: foi a primeira vez que
um taikonauta realizou uma caminhada no espaço.
O ápice da festa foi quando o coronel da Aeronáutica
Zhai Zhigang vestiu o seu uniforme (made in China e ao preço
de US$ 4,3 milhões), abriu as portas da nave e deu início à sua
caminhada cósmica. A missão era objetiva e apologética do
governo, justamente para incutir nos chineses o orgulho das
futuras missões e tirar deles o apoio incondicional,
independentemente de quanto o país tenha de gastar. Zhigang
foi flutuando (de ponta cabeça) para apanhar um lubrificante
que estava do lado de fora do veículo espacial e, assim,
enfeitiçou os olhos dos bilhões de chineses que o assistiam ao
vivo pela tevê. Ele ergueu a bandeira vermelha de seu país e
declarou: “Estou me sentindo bem. Cumprimento daqui o povo
chinês e o povo do mundo inteiro.”
A missão chinesa provou que o país entrou para valer
na corrida espacial do futuro. Não faltam projetos, incluindo-se
o de uma estação espacial produzida 100% na China. O
objetivo é “realizar experiências científicas de grande escala”
e criar uma “sólida base para utilização pacífica do espaço e
exploração de seus recursos”. Essa estação ajudará o país a
avançar em projetos muito mais ambiciosos.
Tatiana de Mello. A vez dos taikonautas. In: Istoé, 8/10/2008 (com adaptações).
Com relação às ideias e estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os itens.
Infere-se do texto que a China já realizava, antes da missão Shenzhou VII, experiências científicas de larga escala.
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Q4.
O Ministério Público Federal impetrou mandado de
segurança contra a decisão do juízo singular que, em sessão
plenária do tribunal do júri, indeferiu pedido do impetrante
para que às testemunhas indígenas fosse feita a pergunta sobre
em qual idioma elas se expressariam melhor, restando incólume
a decisão do mesmo juízo de perguntar a cada testemunha se
ela se expressaria em português e, caso positiva a resposta,
colher-se-ia o depoimento nesse idioma, sem prejuízo do
auxílio do intérprete.
No caso relatado, estava em jogo, na sessão plenária
do tribunal do júri, o direito linguístico das testemunhas
indígenas de se expressarem em sua própria língua, ainda que
essas mesmas pessoas possuíssem o domínio da língua da
sociedade envolvente, que, no caso, é a portuguesa. É que,
conforme escreveu Pavese, só fala sem sotaque aquele que é
nativo. Se, para o aspecto exterior da linguagem, que é a sua
expressão, já é difícil, para aquele que fala, falar com a
propriedade devida, com razão mais forte a dificuldade se
impõe para o raciocínio adequado que deve balizar um
depoimento testemunhal, pouco importando se se trata de
testemunha ou de acusado.
No que interessa a este estudo, entre os modelos
normativos que reconhecem direitos linguísticos, o modelo de
direitos humanos significa a existência de norma na Declaração
Universal dos Direitos Humanos, de 1948, da Organização das
Nações Unidas, que provê um regime de tolerância linguística,
garantia essa que não suporta direitos linguísticos de forma

específica, isto é, protegem-se, imediatamente, outros direitos
fundamentais, tais como direito de liberdade de expressão, de
reunião, de associação, de privacidade e do devido processo
legal, e apenas mediatamente o direito linguístico; já o modelo
dos povos indígenas tem por base legal a Convenção n.º 169 da
Organização Internacional do Trabalho, que prevê a proteção
imediata de direitos de desenvolvimento da personalidade,
tais como oportunidade econômica, educação e saúde, e,
mediatamente, de direitos linguísticos.
A questão jurídica aqui tratada pode enquadrar-se
tanto em um modelo quanto em outro, já que pode ser ela
referida ao direito de liberdade de expressão na própria língua
e também ao direito do indígena de falar sua própria língua por
força do seu direito ao desenvolvimento de sua personalidade.
Mas há mais. A Constituição Federal de 1988 (CF) positivou,
expressamente, norma específica que protege as línguas
indígenas, reconhecendo-as e indo, portanto, mais além do que
as normas internacionais de direitos humanos. Essa proteção
tem a ver com a ideia maior da própria cultura, que se compõe
das relações entre as pessoas com base na linguagem.
Paulo Thadeu Gomes da Silva. Direito linguístico: a propósito de uma
decisão judicial. In: Revista Internacional de Direito e Cidadania, n.º 9,
p. 183-7, fev./2011. Internet: http://6ccr.pgr.mpf.gov.br (com adaptações).
A respeito das ideias apresentadas no texto, julgue os itens
seguintes.
O autor do texto defende a ideia de que a língua materna dos
depoentes é a mais adequada para ser utilizada por eles em
depoimento testemunhal.
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Q5.
A expansão de vias é considerada um agravante do
problema das cidades de hoje. Grandes investimentos são
realizados para a duplicação de vias, construção de viadutos e
estacionamentos, em detrimento da melhoria do transporte
coletivo ou de formas alternativas de transporte. Tal política
incentiva o uso de carro e, em consequência, o aumento do
número de carros, o que demanda contínuas expansões.
Como consequência, ocorrem problemas urbanísticos —
congestionamentos, acidentes, diminuição e segregação do
espaço público — e ambientais — poluição atmosférica e
sonora, impermeabilização do solo.
Os impactos do transporte urbano sobre a pobreza
podem ser compreendidos de duas formas: indireta e direta. Os
impactos indiretos referem-se às externalidades do transporte
urbano sobre a competitividade das cidades (as economias ou
deseconomias urbanas) e seus efeitos sobre a atividade
econômica. Os impactos diretos envolvem o acesso aos
serviços e às atividades sociais básicas e às oportunidades de
trabalho.
O transporte coletivo é a primeira opção em que se
pensa ao se planejar o desestímulo ao uso do carro, mas,
para curtas distâncias, a bicicleta tem um potencial maior.
É interessante a combinação entre transporte coletivo para
longas distâncias e bicicleta para curtas.
O baixo custo de aquisição e manutenção da bicicleta,
assim como a facilidade de manuseio, faz que ela seja

um instrumento acessível para as diversas rendas e idades. São
vantagens do uso da bicicleta como transporte urbano a
economia com o custo do tempo gasto e o custo no transporte
em si, seja para o usuário, seja para a cidade e o Estado, além
do baixo impacto ambiental causado pelo veículo e pela
infraestrutura que demanda. A vulnerabilidade do ciclista
perante os carros, por sua vez, é uma das maiores desvantagens
do uso da bicicleta como meio de transporte.
Camila de Carvalho Pires. Potencialidades cicloviárias no Plano
Piloto. Internet: (com adaptações).
Em relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto acima,
julgue os itens subsequentes.
O texto argumenta a favor do uso da bicicleta como meio de
transporte urbano coletivo prioritário.
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Q6.
Os principais jornais brasileiros deram pouca atenção à
18.ª Conferência do Clima, que se realizou em Doha, no Catar. Os
três maiores diários de circulação nacional mandaram repórteres
para cobrir os debates e as deliberações, mas o noticiário obteve
pouco destaque. Além disso, os editores voltaram ao antigo vício de
isolar o material sobre a questão ambiental bem longe do noticiário
sobre economia e política, que são as matrizes por onde devem
passar as decisões governamentais e empresariais que podem ajudar
a minimizar o efeito das mudanças climáticas.
Para buscar uma visão mais próxima da complexidade do
grande desafio contemporâneo, os leitores precisariam acompanhar
os relatos das redes de ativistas, que cobrem o evento com grande
riqueza de detalhes. Mas, devido a certas especificidades típicas do
próprio tema, que inclui o uso de expressões e siglas ainda pouco
conhecidas, também a leitura desse material mais detalhado não é
capaz, por si só, de revelar a abrangência do problema ambiental.
Assim, entre a abordagem genérica da chamada grande
imprensa e as questões específicas analisadas por ativistas e
especialistas nos meios digitais, o cidadão comum que não
acompanha atentamente a evolução das conferências sobre o clima
nem tem conhecimento dos acordos prévios e posteriores a esses
eventos segue no escuro. No máximo, acaba declarando seu apoio
a medidas de defesa do meio ambiente porque isso lhe parece
politicamente correto.
Luciano Martins Costa. Ainda um assunto marginal.
Internet: www.observatoriodaimprensa.com.br (com adaptações).
Com referência às ideias e à tipologia do texto acima apresentado,
julgue os itens a seguir.
Depreende-se do texto que, se os jornais tratassem do tema
ambiental nas seções de economia e política, o leitor se
tornaria mais consciente da interdisciplinaridade entre meio
ambiente, política e economia, e os efeitos das mudanças
climáticas seriam reduzidos.
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Q7.
A Teoria Geral do Estado mostra como surgiu e se
organizou, ao longo do tempo, o Estado. Nas formas primitivas
de organização social, ainda tribais, o poder era concentrado
nas mãos de um único chefe, soberano e absoluto, com poder
de vida e morte sobre seus subordinados, fazendo e executando
as leis.
Na Antiguidade Clássica, as civilizações grega e
romana foram as que primeiro fizeram uma tentativa de
compartilhar o poder, criando instituições como a Eclésia e o
Senado. Contudo, essa experiência foi posta de lado quando
as trevas medievais tomaram conta da Europa, fazendo-a
mergulhar em mil anos de estagnação, sob as mãos de senhores
feudais, reis e papas, que não conheciam outro limite senão seu
próprio poder.
O fim da Idade Média, no século XV, e o
ressurgimento das cidades, no período renascentista,
representaram profundas mudanças para a sociedade da época,
mas, do ponto de vista político, assistiu-se a uma concentração
ainda maior do poder nas mãos dos soberanos, reis absolutos,
que, sob o peso de sua autoridade, unificaram os diversos
feudos e formaram vários dos Estados modernos que hoje
conhecemos. Exceção a essa regra foi a Inglaterra, onde, já em
1215, o poder do rei passou a ser um tanto limitado pelos
nobres, que o obrigaram a pedir autorização a um conselho
constituído por vinte e cinco barões para aumentar os impostos.
A fim de fazer valer essa exigência, foi assinada a Magna
Carta. Nascia o embrião do parlamento moderno, com a
finalidade precípua de limitar o poder do rei.
Elton E. Polveiro Júnior. Desafios e perspectivas do poder legislativo
no século XXI. Internet: <www.senado.gov.br> (com adaptações).
Com base nas ideias do texto, julgue os itens seguintes.
A Inglaterra foi o país que menos sofreu as consequências do
período absolutista medieval, conforme se afirma no texto.
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Q8.
Se você está lendo estas linhas, saiba que seu cérebro
provavelmente difere do de quem não foi alfabetizado. Estudos
de neurociência já demonstraram que aprender a ler,
especialmente na infância, altera a anatomia do cérebro e
engrossa uma estrutura chamada corpo caloso, responsável pela
conexão entre os dois hemisférios cerebrais. Se aprender a ler
pode ter um impacto tão profundo, vários cientistas e
pensadores estão se perguntando qual será o efeito da Internet
na nossa mente e na maneira como pensamos.
Recentemente, uma série de estudos, livros e debates
tem tentado deslindar essa questão. A indicação inicial é a de
que, sim, a rede está alterando a forma como pensamos e,
possivelmente, até a estrutura do cérebro humano. Por ser um

fenômeno novo — ainda não temos uma geração que tenha
sido completamente formada na era da Internet —, existem
poucos trabalhos que confirmam o impacto no nível das
sinapses. Um dos mais famosos nessa área foi realizado pelo
neurocientista Gary Small, da Universidade da Califórnia.
Small comparou a mente de adultos com pouca experiência em
tecnologia com a de assíduos usuários da Internet. Todos
realizaram testes na própria rede. A análise mostrou maior
atividade na área de tomada de decisões e raciocínio complexo
no cérebro das pessoas acostumadas à tecnologia. Apontou
também que os inexperientes, após algum tempo, começavam
a se igualar aos conectados.
Descobertas como essa vêm motivando outros
cientistas e pensadores a discutirem o assunto amplamente.
Deve chegar, em breve, ao Brasil, por exemplo, o livro The
Shallows (algo como O Raso), do editor americano Nicholas
Carr, que expõe um ponto de vista mais negativo sobre o efeito
da Web. A tese central de Carr resume-se na ideia de que a
natureza caótica e descentralizada da Internet está diminuindo
a nossa capacidade de concentração e contemplação profundas.

Mao Barros e Victor Guy. A Internet e a mente. In:
Época Negócios, abr./2010, p. 82 (com adaptações).
Considerando as ideias do texto, julgue os itens de 1 a 5.
Deduz-se das informações do texto que pessoas que fazem uso
frequente da rede mundial de computadores estão aptas a
ocupar cargos de direção de empresas, dado o alto grau de
desenvolvimento de sua capacidade de tomar decisões.
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Q9.
Quase todo mundo conhece os riscos de se ter os
documentos usados de forma indevida por outra pessoa, depois
de tê-los perdido ou de ter sido vítima de assalto. Mas um
sistema que começou a ser implantado na Bahia pode resolver
o problema em todo o país.
A tecnologia usada atualmente para a emissão de
carteiras de identidade na Bahia pode evitar esse tipo de
transtorno. A foto digital, impressa no documento, dificulta
adulterações.
A principal novidade do sistema é o envio imediato
das impressões digitais, por computador, para o banco de
dados da Polícia Federal em Brasília. Dessa forma, elas
podem ser comparadas com as de outros brasileiros e
estrangeiros cadastrados.
Se tudo estiver em ordem, o documento é entregue em
cinco dias. Ao ser retirada a carteira, as digitais são conferidas
novamente.
“Você pode até ter a certidão de nascimento de outra
pessoa, mas, quando tentar tirar a carteira por ela, a
comparação das impressões digitais vai revelar quem é você”,
diz a diretora do Instituto de Identificação da Bahia.
Na Bahia, a troca pelo modelo novo será feita aos
poucos. As atuais carteiras de identidade vão continuar valendo
e serão substituídas quando houver necessidade de emitir-se a
segunda via. Por enquanto, só a Bahia está enviando os dados
para a Polícia Federal.

Segundo o Ministério da Justiça, a partir de 2011,
outros estados devem integrar-se gradativamente ao sistema.
A previsão é que, em nove anos, todos os brasileiros estejam
cadastrados em uma base de dados unificada na Polícia
Federal.31
Internet: <www.g1.globo.com> (com adaptações).
Com relação ao texto acima apresentado, julgue os itens de 1 a 12.

Infere-se do texto que o novo sistema de identificação
representa um avanço para o trabalho da polícia brasileira.
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Q10.
Para Calvino, a rapidez a ser valorizada em nosso
tempo não poderia ser exclusivamente aquele tipo de
velocidade inspirada por Mercúrio, o deus de pés alados, leve
e desenvolto. Por meio de Mercúrio se estabelecem as relações
entre os deuses e os homens, entre leis universais e casos
particulares, entre a natureza e as formas de cultura. Hoje,
escreve Calvino, a velocidade de Mercúrio precisaria ser
complementada pela persistência flexível de Vulcano, um
“deus que não vagueia no espaço, mas que se entoca no
fundo das crateras, fechado em sua forja, onde fabrica
interminavelmente objetos de perfeito lavor em todos os
detalhes — joias e ornamentos para os deuses e deusas, armas,
escudos, redes e armadilhas”.
Da combinação entre velocidade, persistência,
relevância, precisão e flexibilidade surge a noção
contemporânea de agilidade, transformada em principal
característica de nosso tempo. Uma agilidade que vem se
tornando lugar comum, se não na vida prática das
organizações, pelo menos nos discursos. Empresas, governos,
universidades, exércitos e indivíduos querem ser ágeis.
Também os serviços de inteligência querem ser ágeis, uma
exigência cada vez mais decisiva para justificar sua própria
existência no mundo de hoje.
Marco A. C. Cepik. Serviços de inteligência: agilidade e transparência
como dilemas de institucionalização. Rio de Janeiro: IUPERJ, 2001. Tese
de doutorado. Internet: <www2.mp.pa.gov.br> (com adaptações).
A partir das ideias apresentadas no texto, julgue os itens a seguir.
De acordo com o autor do texto, a agilidade constitui
característica recente dos serviços de inteligência.
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Q11.

Quando se fala em sistema público de comunicação,
pensa-se justamente em um conjunto de mídias públicas (nos
diversos suportes, como rádio, televisão, Internet etc.) que
operam de modo integrado e sistêmico, tendo como horizonte
o interesse dos cidadãos. Para o professor Laurindo Leal Filho,
da Universidade de São Paulo, um dos pioneiros na pesquisa
sobre mídia pública no Brasil, esse não é um conceito fechado.
“Por princípio, todo o sistema de comunicação deveria ser
público, uma vez que a sua missão é prestar um serviço
público. Nesse sentido, poderiam até variar as formas de
financiamento, mas o controle deve ser da sociedade. De algum
modo, é o que acontece em alguns países onde órgãos
reguladores estabelecem as diretrizes para o todo o setor das
comunicações eletrônicas. De maneira mais restrita,
costumamos chamar de público o sistema não comercial e, de
alguma forma, independente do Estado. E aí temos inúmeras
nuanças: de sistemas ditos públicos, mas que sofrem forte
controle estatal, até outros em que essa relação é tênue”,
explica Leal Filho.19
Idem, ibidem.
Com base no texto acima, julgue os itens a seguir.
O trecho de citação da fala do professor da Universidade de São Paulo é predominantemente narrativo.
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Q12.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, que trata
dos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece o
direito à proteção das criações intelectuais. No inciso
XXVII, afirma: aos autores pertence o direito exclusivo de
utilização, publicação ou reprodução de suas obras,
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. No
inciso XXIX, define que a lei assegurará aos autores de
inventos industriais privilégio temporário para sua
utilização, bem como proteção às criações industriais, à
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do país.
Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.
In: Internet: www.planalto.gov.br (com adaptações).
Com base no texto, julgue os itens .
A grafia correta da forma verbal derivada do nome
“individuais” (■.2) é individualizar.
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Q13.

As discussões, no Brasil, sobre a criação de um
tribunal de contas durariam quase um século, polarizadas entre
os que defendiam sua necessidade — para quem as contas
públicas deviam ser examinadas por um órgão independente —
e os que a combatiam, por entenderem que as contas públicas
podiam continuar sendo controladas por aqueles que as
realizavam.
Somente a queda do Império e as reformas
político-administrativas da jovem República tornaram
realidade, finalmente, o Tribunal de Contas da União. Em 7 de
novembro de 1890, por iniciativa do então ministro da
Fazenda, Rui Barbosa, criou-se, por meio do Decreto
n.º 966-A, o Tribunal de Contas da União, que se nortearia
pelos princípios da autonomia, da fiscalização, do julgamento,
da vigilância e da energia.
A Constituição de 1891, a primeira republicana, ainda
por influência de Rui Barbosa, institucionalizou
definitivamente o Tribunal de Contas da União, inscrevendo-o
em seu art. 89.19
Idem (com adaptações).
Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto, julgue os
itens subsequentes.
Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir
“durariam” (L.2) por duraram.
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Q14.
Velhos amigos, de Ecléia Bosi
Por que sentimos, ao longo da leitura de Velhos
amigos, uma comoção discreta a nos acompanhar por todas as
estórias, sendo elas tão diferentes entre si? Será que as estórias
mantêm um vínculo de simpatia, como se houvesse uma
continuidade secreta que as fizesse compartilhar uma reiterada
variação em fuga?
A impressão que temos, após a leitura de Velhos
amigos, é que, pelo livro todo, corre uma utopia de civilização,
em que a história dos homens se encontraria com o ciclo da
natureza, e esta, por sua vez, seria humanizada pela intervenção
libertadora dos gestos de cultivo. Assim, as cabaças e abóboras
que crescem e se entrelaçam pelo meio das páginas são
testemunho de culturas que, do fundo da terra, fizeram-nas
germinar e guardaram suas sementes ao longo do tempo, e
souberam usar flores e frutos para alimento e adorno e música.
Desse modo, a autora Ecléia Bosi parece tratar as suas
estórias, que nem sabemos definir se são contos, se são
crônicas, memórias ou reflexões — como se nelas não
houvesse arranjo algum, ou artifício, mas uma vizinhança da
evocação as fizesse brotar, como se a cultura fosse um
crescimento em continuidade com a natureza, e que a máxima
felicidade fosse a do homem que consegue escapar do mundo
administrado e de todo seu falso progresso. As personagens
sonham — o taxista entrevê uma ilha, porto de seus olhos
cansados, atrás da fumaça do trânsito; o jardineiro prefere
arrancar as ervas daninhas com a mão — instrumento mais
refinado que a enxada —, e se cura do veneno de cobra

nadando em cachoeiras (ao invés de tomar injeções e
remédios); a bola do menino é levada pelas ondas e se
assemelha a um planeta azul flutuando na névoa — objeto
liberto para a contemplação.
Mas, mesmo pelas estórias de final feliz, perpassam,
em Velhos amigos, uma sombra de nostalgia, uma pungência
próxima do patético. Bakhtin, no seu trabalho sobre a história
do romance, percebeu que os heróis da antiguidade são
monumentais, colocados num pedestal, distantes de nós,
especialmente na épica e na tragédia. O herói moderno, pelo
contrário, é nosso companheiro — com ele nos identificamos,
rimos e choramos. Essa proximidade começou na época do
romantismo, no século XIX, momento em que os pobres
passaram a ser figurantes sérios na literatura.
É dessa maneira que o tom de Velhos amigos chega
perto do leitor, que sente continuamente um nó na garganta,
como se fizesse parte daquele círculo de personagens, seus
parentes e amigos antigos, e participasse do desenlace de suas
vidas. O tom narrativo participa da mesma despretensão,
despertando a simpatia do leitor para personagens e eventos da
experiência comezinha, resgatados por uma espécie de aura
não sublime ou heroica e, sim, muito próxima de nós.
Dessa forma, nós leitores, somos levados a descobrir,
através de Velhos amigos, “uma brecha para entrar no
passado”. Passado que ainda está passando, mantido em fundos
de potes de cabaça que, quando abertos, permitem que se inale
de repente um sopro, que sorvemos como quem anda distraído
pela rua e, só por um breve momento, sente o cheiro suave e
penetrante de uma árvore perfumada, e logo continua seu
caminho, agora feliz, em devaneio, aberto para outra dimensão
do tempo, livre por um instante da coação das tarefas
imediatas.
O livro vai abrindo portas no coração da confraria de
leitores que, por meio de seu encanto, vão entrando e
participando das estórias, despertando em cada um a vontade
de narrar. À medida que descobrem (descobrimos) o
significado ampliador da memória e da experiência, realizamos
o desejo de nos tornarmos todos Velhos amigos.
Viviana Bosi. In: Revista Psicologia USP, mar./2008. Internet:
< http://pepsic.bvsalud.org > (com adaptações) .
Ainda em relação ao texto, julgue os itens seguintes.
As expressões “uma sombra de nostalgia” (L.33) e “uma
pungência próxima do patético” (L.33-34) exercem a função de
complemento da forma verbal “perpassam” (L.32).
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Q15.
Com a pressão vinda de todos os lados, é natural
que, em um dado momento ou em outro, passe pela cabeça da
maioria das pessoas a ambição de largar tudo e ir viver uma
vida tranqüila em outro lugar. Mudar de vida pode ser uma
excelente solução para a tensão, dependendo evidentemente
da vida que se leva. Qualquer decisão nesse sentido, porém,
deve levar em conta um fato da natureza: ninguém pode evitar
completamente situações estressantes. O estresse não é

doença, e, sim, uma reação instintiva ao perigo real ou
imaginário ou a uma situação de desafio. “Uma cascata
bioquímica que prepara o corpo para lutar ou fugir”, na
definição do manual de técnicas para aliviar o estresse,
elaborado pela Escola de Medicina de Harvard, um centro de
excelência nos Estados Unidos da América.
O reflexo automático diante do perigo foi implantado
em nossos genes para evitar que sejamos feridos ou coisa
pior. Sem ele, teria sido impossível a sobrevivência da
espécie.
O estresse não é necessariamente negativo. O
aumento gradativo da adrenalina melhora o desempenho
físico e intelectual de maneira estrondosa — afinal, é para
isso mesmo que serve. Quando bem usado, ele ajuda a
superar desafios. É a adrenalina — um dos hormônios do
estresse — que faz com que atletas consigam superar limites
em uma competição ou que consultores de multinacionais
terminem um projeto em tempo recorde.
Veja, fev./2004 (com adaptações).
Julgue os seguintes itens, relativos ao texto anterior.

Na linha 22, o gênero empregado em “usado” indica que o
sujeito subentendido de “serve”, na oração anterior, é
estresse.
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Q16.
As cotações do petróleo no mercado internacional
ultrapassaram a barreira de US$ 100 o barril, onerando
cadeias produtivas industriais e custos de transportes. A alta
do petróleo tem pesado sobre os índices de preços em todo
o mundo, mas também tem alguns aspectos positivos:
desengavetou programas de conservação e eficiência
energéticas, além de ter acelerado o uso de fontes
renováveis.
O etanol, por exemplo, passou a ser encarado como
uma alternativa séria em países desenvolvidos, e o Brasil
deixou de empunhar sozinho a bandeira do álcool
combustível como substituto mais adequado à gasolina.
Os Estados Unidos da América (EUA), que desde a última
década vinham relegando para um segundo plano esforços
direcionados à conservação de energia — os carros grandes
têm hoje maior participação relativa, no total da frota
norte-americana, que a registrada antes do primeiro choque
do petróleo, em 1973/1974 —, até estabeleceram metas
ambiciosas de redução do consumo de óleo no setor de
transportes, contando com expressiva produção de etanol.
O Globo, 15/4/2008 (com adaptações).
Em relação ao texto acima, julgue os itens de 1 a 5.
A vírgula empregada após “transportes” (L.20) isola oração
adjetiva restritiva.
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Q17.
Em geral, os homens de ciência escrevem realmente
como todos pensam que eles devem escrever sempre. O estilo
é diferente, e o sábio em regra é um colecionador seco de fatos
nus e crus.
Aqui e ali, encontram-se homens grandemente dotados
para a literatura que foram devotos da ciência, mas isso não
pode suprimir o fato incontestável de que a maior parte dos
cientistas mal tem uma centelha de sentimento artístico e de
que a grande massa dos escritos científicos é dolorosamente
desprovida de mérito literário. Mais até, a maior parte dos
grandes clássicos da literatura científica deve sua reputação ao
assunto mais do que à maneira como o trata, e, portanto, não
faz propriamente obras de arte. É longa a lista dos escritos que
entram nessa categoria e que, pondo-se de parte o grau variável
do seu mérito artístico, devem ser incluídos entre as grandes
obras do gênio humano, em razão da enorme influência que
exerceram no progresso do pensamento e da própria
civilização. Assim, os vários escritos científicos de Aristóteles
forneceram o que parecia a última palavra em quase todos os
ramos do conhecimento humano durante cerca de cem
gerações de adeptos. A descrição dos entes que povoaram
sucessivamente o globo, e que não deixaram da sua existência
outra recordação além de ocasionais vestígios fósseis, foi-nos
apresentada pela primeira vez nas Ossamenta Fossiles, de
Cuvier. A origem dessas populações sucessivas, esboçada por
Lamarck em 1809, foi cabalmente explicada meio século mais
tarde em A Origem das Espécies, de Darwin. Entre tantas
outras, cada uma dessas obras marcou uma época e há de
permanecer eternamente famosa em consequência do muito que
adiantou o nosso saber, embora muitas delas, como a última
citada, não estejam ao alcance de grande parte dos leitores
instruídos, em razão da intrínseca natureza das questões
tratadas.
Henry Smith Williams. A literatura na ciência.
Internet: <www.logoslibrary.eu> (com adaptações).
A respeito das estruturas linguísticas do texto, julgue os itens
subsequentes.
A introdução de vírgula logo após “pensamento” (L.17)
prejudicaria a correção gramatical do período e o torna
incoerente.
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Q18.
O voto tem, primordialmente, o caráter de função
pública. Como componente do órgão eleitoral, o eleitor
concorre para compor outros órgãos do Estado também criados
pela Constituição. Em geral, porém, as constituições têm

deixado o exercício da função de votar a critério do eleitor, não
estabelecendo sanções para os que se omitem. Nessa hipótese,
as normas jurídicas sobre o voto pertenceriam à categoria das
normas imperfeitas, o que redundaria em fazer do sufrágio
simples dever cívico ou moral. Somente quando se torna
obrigatório, o voto assume verdadeiro caráter de dever
jurídico. Tal obrigatoriedade foi estabelecida por alguns países,
menos pelos argumentos sobre a natureza do voto do que pela
abstenção de muitos eleitores — fato prenhe de consequências
políticas, inclusive no sentido de desvirtuar o sistema
democrático. Nos pleitos eleitorais com alta porcentagem de
abstenção, a minoria do eleitorado poderia formar os órgãos
dirigentes do Estado, ou seja, governo e parlamento.
Eleições e sistemas eleitorais. In: Revista de Jurisprudência – Arquivos do tribunal
de alçada do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1.º trim./1981, p. 66 (com adaptações).
Julgue os itens seguintes, com foco na pontuação de elementos do
texto.
Para marcar com mais nitidez que o período iniciado na linha 9 trata do voto obrigatório, a vírgula poderia ser deslocada
para depois da palavra “voto”, ficando o período assim
pontuado: Somente quando se torna obrigatório o voto,
assumiria (...).
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Q19.

Uma das constantes aspirações dos homens é a de
viver em uma sociedade de iguais. Mas é claro que as
desigualdades naturais são muito mais difíceis de vencer que as
desigualdades sociais. Por essa razão, aqueles que resistem às
reivindicações de maior igualdade são levados a considerar que
as desigualdades são, em sua maior parte, naturais e, como tais,
invencíveis ou mais dificilmente superáveis. Ao contrário,
aqueles que lutam por maior igualdade estão convencidos de
que as desigualdades são, em sua maior parte, sociais ou
históricas. Pense-se no príncipe dos escritores igualitários:
Rousseau. No Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre
os Homens, ele sustenta que a natureza fez os homens iguais e
a civilização os tornou desiguais ou, em outras palavras, que as
desigualdades entre os homens têm uma origem social e, por
isso, o homem, voltando à natureza, pode retornar à igualdade.
Experimente-se agora considerar o príncipe dos escritores não
igualitários: Nietzsche. Para o autor de Além do Bem e do Mal,
os homens são, por natureza, desiguais e apenas a sociedade,
com sua moral de rebanho, com sua religião baseada na
compaixão, é que fez que eles se tornassem iguais. Onde
Rousseau vê desigualdades artificiais e, portanto, condenáveis
e superáveis, Nietzsche vê desigualdades naturais e, portanto,
não condenáveis nem superáveis. Ao passo que em nome da
igualdade natural o igualitário condena as desigualdades
sociais, em nome da desigualdade natural o não igualitário
condena a igualdade social.
A diferença entre desigualdade natural e desigualdade
social é relevante para o problema do preconceito pela seguinte
razão: com frequência, o preconceito nasce da superposição à
desigualdade natural de uma desigualdade social que não é
reconhecida como tal, sem, portanto, que se reconheça que a
desigualdade natural foi agravada pela superposição de uma

desigualdade criada pela sociedade e que, ao não ser
reconhecida como tal, é considerada ineliminável.34
Norberto Bobbio. Elogio da serenidade e outros escritos
morais. São Paulo: Ed. UNESP, 2002, p. 112-3 (com adaptações).
Julgue os itens subsequentes, relativos às ideias e à estrutura
linguística do texto acima.
No trecho “com sua moral de rebanho, com sua religião
baseada na compaixão” (L.19-20), a vírgula é empregada para
separar elementos que exercem a mesma função sintática na
oração.
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Q20.
Criada em 1983 pela doutora Zilda Arns, a Pastoral da
Criança monitora atualmente cerca de 2 milhões de crianças de
até 6 anos de idade e 80 mil gestantes, com presença em mais
de 3,5 mil municípios em todo o país, graças à colaboração de
155 mil voluntários. A importância da Pastoral é palpável: a
média nacional de mortalidade infantil para crianças de até
1 ano, que é de 22 indivíduos por mil nascidos vivos, cai para
12 por mil nos lugares atendidos pela instituição. Na primeira
experiência da Pastoral, em Florestópolis, no Paraná, a
mortalidade infantil despencou de 127 por mil nascimentos
para 28 por mil — em apenas um ano. Sua metodologia é
simples — por meio de conversas frequentes com a família, o
voluntário receita cuidados básicos para evitar que a criança
morra por falta de conhecimento, como os hábitos de higiene,
a administração do soro caseiro e a adoção da farinha de
multimistura na alimentação, que se tornou uma solução
simples e emblemática contra a desnutrição. Mas o seu segredo
é um só: a persistência.
Jornal do Commercio (PE), Editorial, 20/1/2010 (com adaptações).
Acerca do texto acima, das suas características e estruturas
linguísticas, julgue os itens de 6 a 11.

O emprego do sinal de dois-pontos em “é palpável:” (L.5)
justifica-se porque o trecho subsequente a esse sinal apresenta
argumento comprobatório da afirmativa anterior.
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Q21.
Texto I
Na organização do poder político no Estado moderno,
à luz da tradição iluminista, o direito tem por função a

preservação da liberdade humana, de maneira a coibir a
desordem do estado de natureza, que, em virtude do risco da
dominação dos mais fracos pelos mais fortes, exige a existência
de um poder institucional. Mas a conquista da liberdade
humana também reclama a distribuição do poder em ramos
diversos, com a disposição de meios que assegurem o controle
recíproco entre eles para o advento de um cenário de equilíbrio
e harmonia nas sociedades estatais. A concentração do poder
em um só órgão ou pessoa viria sempre em detrimento do
exercício da liberdade. É que, como observou Montesquieu,
“todo homem que tem poder tende a abusar dele; ele vai até
onde encontra limites. Para que não se possa abusar do poder,
é preciso que, pela disposição das coisas, o poder limite o
poder”.
Até Montesquieu, não eram identificadas com clareza
as esferas de abrangência dos poderes políticos: “só se
concebia sua união nas mãos de um só ou, então, sua
separação; ninguém se arriscava a apresentar, sob a forma de
sistema coerente, as consequências de conceitos diversos”.
Pensador francês do século XVIII, Montesquieu situa-se entre
o racionalismo cartesiano e o empirismo de origem baconiana,
não abandonando o rigor das certezas matemáticas em suas
certezas morais. Porém, refugindo às especulações metafísicas
que, no plano da idealidade, serviram aos filósofos do pacto
social para a explicação dos fundamentos do Estado ou da
sociedade civil, ele procurou ingressar no terreno dos fatos.
Fernanda Leão de Almeida. A garantia institucional do Ministério Público em
função da proteção dos direitos humanos. Tese de doutorado. São Paulo: USP,
2010, p. 18-9. Internet: <www.teses.usp.br> (com adaptações).
Julgue os itens subsequentes, relativos às estruturas linguísticas do
texto I.

A flexão plural em “eram identificadas” (R.17) decorre da
concordância com o sujeito dessa forma verbal: “as esferas de
abrangência dos poderes políticos” (R.18).
•

CERTO

•

ERRADO
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Q22.
A Teoria Geral do Estado mostra como surgiu e se
organizou, ao longo do tempo, o Estado. Nas formas primitivas
de organização social, ainda tribais, o poder era concentrado
nas mãos de um único chefe, soberano e absoluto, com poder
de vida e morte sobre seus subordinados, fazendo e executando
as leis.
Na Antiguidade Clássica, as civilizações grega e
romana foram as que primeiro fizeram uma tentativa de
compartilhar o poder, criando instituições como a Eclésia e o
Senado. Contudo, essa experiência foi posta de lado quando
as trevas medievais tomaram conta da Europa, fazendo-a
mergulhar em mil anos de estagnação, sob as mãos de senhores
feudais, reis e papas, que não conheciam outro limite senão seu
próprio poder.
O fim da Idade Média, no século XV, e o
ressurgimento das cidades, no período renascentista,
representaram profundas mudanças para a sociedade da época,
mas, do ponto de vista político, assistiu-se a uma concentração
ainda maior do poder nas mãos dos soberanos, reis absolutos,

que, sob o peso de sua autoridade, unificaram os diversos
feudos e formaram vários dos Estados modernos que hoje
conhecemos. Exceção a essa regra foi a Inglaterra, onde, já em
1215, o poder do rei passou a ser um tanto limitado pelos
nobres, que o obrigaram a pedir autorização a um conselho
constituído por vinte e cinco barões para aumentar os impostos.
A fim de fazer valer essa exigência, foi assinada a Magna
Carta. Nascia o embrião do parlamento moderno, com a
finalidade precípua de limitar o poder do rei.
Elton E. Polveiro Júnior. Desafios e perspectivas do poder legislativo
no século XXI. Internet: <www.senado.gov.br> (com adaptações).
Com relação a aspectos linguísticos do texto, julgue os itens que se
seguem.
A forma verbal “representaram” (L.17) está no plural para
concordar com o sujeito composto da oração, cujos núcleos
são “fim” (L.15) , “século” (L.15) e “ressurgimento” (L.16).
•

CERTO

•

ERRADO
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Q23.
Um embate entre instituições de ensino superior,
editoras e autores é travado há anos. Com o argumento de que
livros são caros e muitas vezes apenas um capítulo é necessário
para o curso, alunos e professores lançam mão de cópias
de partes de publicações ou de apostilas para economizar.
O debate voltou à tona após policiais da Delegacia
Antipirataria apreenderem, no mês passado, mais de duzentas
pastas com textos para serem reproduzidos em uma
universidade do Rio de Janeiro, sob a alegação de crime de
direitos autorais. O operador da máquina foi detido, e a
universidade, indignada, criou normas para regulamentar as
cópias dentro de seus estabelecimentos. Uma alternativa legal,
porém, existe há quatro anos, mas só agora começa a ser
efetivada em algumas universidades: a venda de capítulos
avulsos.
Luciani Gomes. In: IstoÉ, 6/10/2010 (com adaptações).
A respeito do texto apresentado acima, julgue os itens que se
seguem.
A forma verbal “apreenderem” (L.7) poderia ser corretamente
substituída pela forma verbal composta terem apreendido.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q24.
Nas sociedades antigas, tanto as leis quanto os códigos
eram considerados expressões da vontade divina, revelada
mediante a imposição de legisladores que dispunham de

privilégios dinásticos e de uma legitimidade garantida pela casa
sacerdotal. As leis eram objeto de respeito e veneração, e, por
serem asseguradas por sanções sobrenaturais, dificilmente o
homem primitivo questionava sua validez e sua aplicabilidade.
Escreve H. Summer Maine que algumas experiências
societárias, ao permitirem o declínio do poder real e o
enfraquecimento de monarcas hereditários, acabaram por
favorecer a emergência de aristocracias, depositárias da
produção legislativa, com capacidade de julgar e de resolver
conflitos. Aquele momento inicial de um direito sagrado e
ritualizado, expressão das divindades, desenvolveu-se na
direção de práticas normativas consuetudinárias. À época do
direito consuetudinário, largo período em que não se conheceu
a invenção da escrita, uma casta, ou aristocracia, investida do
poder judicial, era o único meio que poderia conservar, com
algum rigor, os costumes da raça ou da tribo. O costume
aparece como expressão da legalidade, de forma lenta e
espontânea, instrumentalizada pela repetição de atos, usos e
práticas.
A invenção e a difusão da técnica da escritura,
somadas à compilação de costumes tradicionais,
proporcionaram os primeiros códigos da Antiguidade, como o
de Hamurábi, o de Manu, o de Sólon e a Lei das XII Tábuas.
Constata-se, destarte, que os textos legislados e escritos eram
melhores depositários do direito e meios mais eficazes para
conservá-lo que a memória de certo número de pessoas, por
mais força que tivessem em função de seu constante exercício.
Esse direito antigo, tanto no Oriente quanto no Ocidente, não
diferenciava, na essência, prescrições civis, religiosas e morais.
Somente em tempos mais avançados da civilização é que se
começou a distinguir o direito da moral e a religião do direito.
Certamente, de todos os povos antigos, foi com os romanos que
o direito avançou para uma autonomia diante da religião e da
moral.
Antônio C. Walker. O direito nas sociedades primitivas. In:
Antônio C. Walker (Org.) Fundamentos de história do direito.
Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 19-20 (com adaptações).
Com relação a aspectos linguísticos do texto, julgue os próximos
itens.

O emprego do sinal indicativo de crase no trecho “somadas à
compilação de costumes tradicionais” (L.24) é facultativo,
razão por que sua supressão não acarretaria prejuízo para o
sentido nem para a correção do período.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q25.
A identificação das bases eleitorais de um candidato
é relevante na medida em que para elas se direciona a
maior parte da atividade desse candidato como político.
A importância atribuída às bases, no caso do Poder Executivo
estadual, decorre do fato de que a sua manutenção significa
maiores possibilidades de conquistar uma reeleição. A
verificação da concentração ou da dispersão geográfica da
votação no estado para o candidato eleito é importante para
identificar as localidades onde ele possui ou não força política.
Para o entendimento da concentração da votação em

determinado lugar, é necessário abordar a teoria do
contextualismo geográfico, segundo a qual o comportamento
dos eleitores é influenciado pelo ambiente sociogeográfico —
seja pelas redes de interação social existentes, seja pela
semelhança de experiências às quais os habitantes de uma
região estão submetidos. Segundo essa linha de pensamento, a
política não pode ser compreendida desconsiderando-se o
contexto no qual ocorre e as condições em que se encontram os
indivíduos. Em oposição a essa perspectiva está a teoria da
escolha racional, que considera o indivíduo o ator racional que
procura maximizar seus benefícios agindo de acordo com seu
interesse individual.
Assim, entende-se que os indivíduos são mais afetados
por questões próximas à sua realidade do que por questões
gerais como a ideologia, estando as pessoas com realidades
semelhantes — o que é mais comum quando vivem próximas
geograficamente — predispostas, no cenário eleitoral, a votar
também de modo semelhante. Em suma, deve-se atentar
para o fato de que a existência de referências comuns entre
os indivíduos pode interferir em sua ação política,
direcionando-a em um mesmo sentido. Esse compartilhamento
de referências pode advir tanto da interação social entre os
indivíduos quanto do pertencimento a determinado contexto
geográfico.
Jayane Maia. Geografia eleitoral e manutenção do poder: a importância das bases
eleitorais para a reeleição do executivo estadual. In: Revista Paraná Eleitoral, v. 3, n.º 3, p. 407–436. Internet: <www.justicaeleitoral.jus.br> (com adaptações).
Assinale a opção correta acerca dos aspectos linguísticos do texto
Geografia eleitoral e manutenção do poder:....
•

A) O pronome "a", em "direcionando-a" (R.31), retoma a
expressão "a existência de referências comuns entre os
indivíduos" (R. 29 e 30).

•

B) A substituição da expressão "na medida em que" (R.2) por uma
vez que manteria o sentido e a correção gramatical do texto.

•

C) A supressão da vírgula empregada logo após o substantivo
"lugar" (R.11) preservaria a correção gramatical do período.

•

D) Sem prejuízo do sentido original e da coerência do texto, a
expressão "às quais" (R.15) poderia ser substituída por à que.

•

E) A partícula "se", em "deve-se" (R.28), classifica-se como
pronome apassivador.
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Q26.
Hoje, o petróleo e o carvão são responsáveis pela
maior parte da geração de energia no mundo e há poucas
perspectivas de mudanças da matriz energética mundial,
em um futuro próximo.
Sabe-se que o processo de combustão de
combustíveis fósseis atualmente empregado é bastante
ineficiente e é perdida boa parte da energia gerada.
Relativamente ao petróleo, enquanto uma revolução
tecnológica na área de energia não chega, busca-se
conhecer melhor essa matéria-prima e trabalha-se para
torná-la mais eficiente.
No fim do século XIX, o aumento da procura do
petróleo decorreu principalmente da necessidade de
querosene para iluminação em substituição ao óleo de
baleia, que se tornava cada vez mais caro. Produtos como
a gasolina ou o dísel eram simplesmente descartados.
Na época, o querosene de qualidade era aquele que não

incorporava frações correspondentes a gasolina, pois
haveria probabilidade de explosão, ou a dísel, que geraria
uma chama fuliginosa. A título de curiosidade, a cor azul
preponderante em companhias de petróleo derivou da cor
das latas de querosene que não explodiam, como
representação de seu selo de qualidade.
No futuro, talvez daqui a 50 ou 100 anos, olhando
para trás, perceba-se o desperdício da queima dessa
matéria-prima tão rica!
Cláudio Augusto Oller Nascimento e Lincoln Fernando Lautenschlager Moro.
Petróleo: energia do presente, matéria-prima do futuro?
In: Revista USP, n.° 89, 2011, p. 90-7 (com adaptações).
Com relação às ideias e às estruturas gramaticais do texto, julgue
os itens a seguir.
Não haveria prejuízo para a correção gramatical e o sentido
geral do texto, caso o trecho “No fim do século XIX, o
aumento (...) cada vez mais caro.” (■.12-15) fosse assim
reescrito: O aumento na procura de petróleo no século XIX
se deu principalmente em razão da necessidade de querosene
para substituir ao óleo de baleia que tornava-se, cada vez
mais, caro para iluminação.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q27.
O voto tem, primordialmente, o caráter de função
pública. Como componente do órgão eleitoral, o eleitor
concorre para compor outros órgãos do Estado também criados
pela Constituição. Em geral, porém, as constituições têm
deixado o exercício da função de votar a critério do eleitor, não
estabelecendo sanções para os que se omitem. Nessa hipótese,
as normas jurídicas sobre o voto pertenceriam à categoria das
normas imperfeitas, o que redundaria em fazer do sufrágio
simples dever cívico ou moral. Somente quando se torna
obrigatório, o voto assume verdadeiro caráter de dever
jurídico. Tal obrigatoriedade foi estabelecida por alguns países,
menos pelos argumentos sobre a natureza do voto do que pela
abstenção de muitos eleitores — fato prenhe de consequências
políticas, inclusive no sentido de desvirtuar o sistema
democrático. Nos pleitos eleitorais com alta porcentagem de
abstenção, a minoria do eleitorado poderia formar os órgãos
dirigentes do Estado, ou seja, governo e parlamento.
Eleições e sistemas eleitorais. In: Revista de Jurisprudência – Arquivos do tribunal
de alçada do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1.º trim./1981, p. 66 (com adaptações).
Julgue os itens seguintes, com foco na pontuação de elementos do
texto.
Não haveria prejuízo para os sentidos ou para a correção
gramatical do texto caso o advérbio “primordialmente” (L.1)
fosse deslocado, com as vírgulas que o isolam, para
imediatamente antes da forma verbal “tem” (L.1).
•

CERTO

•

ERRADO
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Q28.
Os itens a seguir apresentam trechos, sucessivos e adaptados, de um
texto publicado no jornal O Estado de S.Paulo em 30/3/2010. Julgue-os com relação à correção gramatical.
A indústria siderúrgica, grande fornecedora das montadoras faz
projeções otimistas. No ano passado, as vendas internas das
siderúrgicas nacionais, encolheram 25%.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q29.
A respeito da organização de arquivos e pastas, julgue os itens
subsequentes.
Por padrão, a lixeira do Windows 7 ocupa uma área
correspondente a 10% do espaço em disco rígido do
computador.
•
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•
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Q30.

A planilha mostrada na janela do Excel 2007,

ilustrada acima, apresenta dados referentes à importação de
materiais para três empresas diferentes, em que foram
informados as quantidades e os valores unitários dos
materiais. Para armazenar essas informações, as células de
B3 a B5 estão formatadas para número, enquanto as células
de C3 a C5 e de D3 a D5 estão formatadas para moeda. Para
cada empresa, o valor total da compra de material realizada
deve ser obtido pelo produto da quantidade de material
importado pelo seu valor unitário em reais. Com base nessas informações, julgue os itens subseqüentes,
relativos à planilha mostrada e ao Excel 2007.
Sabendo-se que a célula D3 está selecionada, para se
preencher as células de D3 a D5 de acordo com as
informações apresentadas, é suficiente que seja
realizado o seguinte procedimento: digitar =(B3*C3) e
teclar

; clicar a célula D3; clicar o canto inferior
direito da célula D3, mantendo o botão do mouse
pressionado; arrastar o ponteiro do mouse até o canto
inferior direito da célula D5; liberar o botão do mouse.
•

CERTO

•
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Q31.
Acerca de conceitos e modos de utilização de aplicativos do
ambiente Microsoft Office, julgue os itens a seguir.

A opção Do scanner ou câmera, para adicionar imagens a uma
apresentação ou álbum de fotografias, presente no PowerPoint 2003, não está disponível no PowerPoint 2007.
•
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•

ERRADO
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Q32.
Considerando que um usuário necessite instalar alguns programas
em seu computador, para a realização de algumas tarefas, julgue os
itens que se seguem.
O aplicativo Impress, do BrOffice, pode ser instalado para
auxiliar na criação de apresentações multimídia.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q33.

A figura acima mostra uma janela do navegador Internet Explorer aberta em um computador equipado com o sistema operacional Windows 7. A respeito dessa
janela e de conceitos e aplicativos associados à Internet, julgue os itens seguintes.
Na situação mostrada na figura, ao se clicar o botão

, será iniciado procedimento de análise da confiabilidade da página da Web
em exibição, que procurará avaliar o risco de infecção do computador por vírus ou outras ameaças digitais.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q34.
Com relação à instalação, à configuração e ao suporte de
aplicativos, julgue os itens a seguir.

Um dos recursos do Internet Explorer 8 é o SmartScreen, que
auxilia na detecção de sítios de phishing e sítios que distribuem
software mal-intencionados, também denominados malwares.
•
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Q35.
Em relação aos conceitos de Internet, intranet e segurança da
informação, julgue os itens subsequentes.
Por meio de funcionalidades encontradas no menu Favoritos,
do aplicativo Internet Explorer da Microsoft, o usuário pode
armazenar os seus arquivos mais acessados na Internet,
podendo, inclusive, listá-los pela quantidade de acessos.
•
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•
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Q36.

A figura acima mostra uma janela
do Internet Explorer 7 (IE7),
em que é exibida parte de uma página da Web. Com relação a essa janela, ao IE7 e à Internet, julgue os itens seguintes.
O botão

permite que o usuário retorne à página
da Web que havia sido exibida anteriormente à página atual.
•
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•
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Q37.
Com relação aos sistemas operacionais Linux e Windows e às redes
de computadores, julgue os itens seguintes.
Para encontrar a logomarca da ANS na Internet utilizando-se
um sítio de buscas, deve-se selecionar a opção Imagem para que
o resultado da busca corresponda a imagens existentes na Web
com o termo ANS.
•
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•

ERRADO
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Q38.

Acerca de sistema operacional e do editor de texto BrOffice Writer,
julgue os itens a seguir.
No ambiente Linux, é possível manter um único arquivo em
um servidor e compartilhá-lo com vários usuários,
eliminando-se cópias desnecessárias desse arquivo.
•
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•
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Q39.
No que se refere à atuação ética do servidor público, julgue os itens
que se seguem.
O exercício de um cargo ou função pública exige que as ações
do servidor público sejam sempre praticadas com finalidade
pública. Tal exigência impede que o servidor busque outra
finalidade e também o impede de praticar suas ações no
interesse próprio ou de terceiros.
•
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Q40.
No que concerne ao regime jurídico dos servidores públicos civis
federais, julgue os seguintes itens.

É obrigatória a realização de concurso público para
provimento de cargo efetivo na administração direta ou
indireta.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais / Regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações) /
Provimento
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçãO DE COMPUTADOR / TRE/RJ / 2012 / CESPE

Q41.
Com base nas disposições legais acerca do regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais, julgue os itens a seguir.
Entre as formas de provimento em cargo público incluem-se a
readaptação, a reversão, a recondução, a transferência e a
ascensão.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais / Regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações) /
Provimento
Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO / MIN / 2009 / CESPE

Q42.
Quanto aos regimes de trabalho dos servidores públicos, julgue
os itens de 110 a 115.
Quando a demissão do servidor estável for invalidada por
decisão administrativa ou judicial, a sua reinvestidura no
cargo anteriormente ocupado ocorrerá por reintegração, ao
passo que, quando este for conduzido a um cargo diverso
daquele que originariamente ocupava, a reinvestidura
ocorrerá por reincorporação.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais / Regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações) /
Regime disciplinar / Proibições
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q43.
A respeito do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, julgue os
itens que se seguem.

Ao servidor é proibido recusar fé a documentos públicos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Introdução ao direito administrativo / Origem, natureza jurídica e objeto do direito administrativo; Os diferentes critérios
adotados para a conceituação do direito administrativo; Fontes do direito administrativo
Fonte: ADMINISTRADOR / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q44.
Com relação ao direito administrativo, julgue os itens a seguir.
Embora institua normas para licitações e contratos da
administração pública, as disposições da Lei n.º 8.666/1993
aplicam-se, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e
outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e
entidades da administração.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Regime jurídico■administrativo / Conceito; Conteúdo: supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade,
pela Administração, dos interesses púbicos
Fonte: ADMINISTRAçãO / Ministério das Comunicações / 2008 / CESPE

Q45.
No que concerne às atividades administrativas, julgue os itens
que se seguem.
A atividade administrativa ou executiva do Estado deve estar
voltada à realização dos direitos fundamentais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Regime jurídico■administrativo / Princípios expressos e implícitos da Administração Pública
Fonte: ANALISTA DE REDES / MPE/RR / 2008 / CESPE

Q46.
A respeito da administração pública e de seus princípios, julgue
os itens de 51 a 54.
De acordo com o princípio da autotutela, a administração
pública pode exercer o controle sobre seus próprios atos,
com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os
inconvenientes ou inoportunos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Organização administrativa / Centralização, descentralização, concentração e desconcentração
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - MEDICINA - REVISãO DE TEXTO / STF / 2013 / CESPE

Q47.
Julgue os itens que se seguem, relativos à organização da
administração pública.

A descentralização política ocorre sempre que pessoas
jurídicas de direito público concorrem com competências
políticas, com soberania ou autonomia para legislar, ditar seus
propósitos e governar, havendo deslocamento e distribuição
entre entes políticos, o que é feito pela Constituição Federal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração indireta / Sociedades de economia mista
Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO PGPE 1 / Ministério da Saúde / 2013 / CESPE

Q48.
A respeito da organização administrativa, julgue os itens
subsequentes.
As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de
direito privado e podem ser constituídas sob qualquer forma
jurídica.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Atos administrativos / Requisitos ou elementos; Atributos
Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q49.
Julgue os próximos itens, relativos à legislação administrativa.

São três os requisitos para que um ato administrativo seja dito
perfeito: competência, finalidade e objeto.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Atos administrativos / Requisitos ou elementos; Atributos
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE

Q50.
No que diz respeito à legislação administrativa, julgue os itens
subsecutivos.

A autoexecutoriedade dos atos administrativos ocorre nos
casos em que é prevista em lei ou, ainda, quando é necessário
adotar providências urgentes em relação a determinada questão
de interesse público.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Atos administrativos / Requisitos ou elementos; Atributos
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q51.
Julgue os itens que se seguem, relativos aos atos administrativos e
poderes da administração.

Há presunção de legitimidade e veracidade nos atos praticados
pela administração durante processo de licitação.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Atos administrativos / Extinção dos atos administrativos: revogação, anulação e cassação; Convalidação; Atos
administrativos nulos, anuláveis e inexistentes; Decadência administrativa
Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q52.
No que se refere aos poderes administrativos, aos atos
administrativos e ao controle da administração, julgue os itens
seguintes.

Situação hipotética: A autoridade administrativa Y,
no exercício de competência que lhe foi delegada pela
autoridade X e que lhe conferia poder decisório para a prática
de determinado ato de autoridade, praticou determinado ato
administrativo que o administrado Z entendeu ser-lhe
prejudicial. Assertiva: Nessa situação, caso queira obstar os
efeitos do referido ato mediante mandado de segurança,
o administrado Z deverá dirigir sua peça contra a autoridade
delegada, e não contra a autoridade delegante.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Atos administrativos / Extinção dos atos administrativos: revogação, anulação e cassação; Convalidação; Atos
administrativos nulos, anuláveis e inexistentes; Decadência administrativa
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q53.
Em relação aos atos administrativos, aos agentes públicos,
aos poderes administrativos e à responsabilidade do Estado,
julgue os itens que se seguem.
Consideram-se válidos os efeitos produzidos pelo ato
administrativo até o momento de sua eventual revogação
pela administração pública, quer no que diz respeito às
partes interessadas, quer em relação a terceiros sujeitos
aos seus efeitos reflexos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Atos administrativos / Extinção dos atos administrativos: revogação, anulação e cassação; Convalidação; Atos
administrativos nulos, anuláveis e inexistentes; Decadência administrativa
Fonte: AUDITOR / TCE/ES / 2012 / CESPE

Q54.
Acerca de atos e contratos administrativos, julgue os itens a seguir.
A ratificação, forma de convalidação de ato administrativo que
contenha vício sanável, possui efeitos ex tunc, isto é, seus
efeitos retroagem ao momento em que o ato originário foi
praticado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Processo administrativo / Lei nº 9.784/1999
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q55.
Durante a realização de escavações para a expansão de
obra de metrô, de responsabilidade do governo federal, ocorreu
acidente que resultou na abertura de imensa cratera em área
residencial e consequente desmoronamento de um edifício com

soterramento de veículos. Os particulares prejudicados pretendem
formular pedidos de ressarcimento junto à administração pública.
Considerando essa situação hipotética e as regras contidas na Lei
nº 9.784/1999, julgue os itens que se seguem.

Se não houver preceito legal em sentido contrário, os pedidos
dos interessados podem ser reunidos em um único
requerimento, desde que tenham conteúdo e fundamentos
idênticos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Processo administrativo / Lei nº 9.784/1999
Fonte: ARQUITETO / Câmara dos Deputados / 2012 / CESPE

Q56.
Julgue os itens seguintes, referentes ao controle da administração
pública.
O administrado pode provocar o reexame de ato praticado
pela administração pública por intermédio dos recursos
administrativos, independentemente do prévio pagamento de
taxa.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Processo administrativo / Lei nº 9.784/1999
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/CE / 2008 / CESPE

Q57.
Com relação ao processo administrativo disciplinar, julgue os
itens que se seguem.
A edição de atos de caráter normativo e a decisão de
recursos administrativos poderão ser objeto da delegação
de um órgão administrativo, desde que a outro órgão
hierarquicamente subordinado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Processo administrativo / Lei nº 9.784/1999
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / Ministério da Saúde / 2008 / CESPE

Q58.
Julgue os itens subseqüentes, acerca do processo administrativo no
âmbito da administração pública federal, das licitações e do regime
jurídico dos servidores públicos civis.
Caso seja instaurado um processo administrativo em razão de
provocação do interessado, as atividades de instrução
destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à

tomada de decisão não poderão ser tomadas de ofício pela
administração.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Processo administrativo / Lei nº 9.784/1999
Fonte: TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2007 / CESPE

Q59.
Julgue os itens a seguir de acordo com a Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal.
Os atos do processo administrativo devem ser produzidospor escrito, com a assinatura da autoridade que os pratica.Essa assinatura deve ser submetida ao
reconhecimento defirma, afastando-se qualquer dúvida sobre a sua autenticidade.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Poderes e deveres da administração pública / Poder de polícia
Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q60.
Tendo em vista que, no cumprimento das competências conferidas
pela Constituição Federal de 1988, a administração recebe
prerrogativas denominadas poderes-deveres, julgue os itens a
seguir.
A polícia administrativa se expressa ora por atos vinculados,
ora por atos discricionários.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Classificação das formas de controle / Conforme a origem
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 2 / ANEEL / 2010 / CESPE

Q61.
Com referência à doutrina e à legislação relativas aos controles
interno e externo da administração pública, julgue os itens de 114
a 120.
Quando o órgão ou unidade de controle interno não dispuser
de comprovação suficiente e adequada para emitir opinião com
relação à regularidade da gestão, expedirá certificado ou
parecer com abstenção de opinião, podendo, nos cinco
exercícios subsequentes, manifestar-se conclusivamente acerca
das contas do órgão ou entidade auditado, dependendo de
novos elementos que vier a obter.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle exercido pela Administração Pública

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/CE / 2008 / CESPE

Q62.
A respeito do controle da administração pública, julgue os itens
a seguir.
Cada poder é dotado de mecanismos de controle sobre os demais poderes, assegurando o equilíbrio e a harmonia
caracterizada pelo sistema de freios e
contrapesos. Nesse
sentido, a atuação do Ministério Público, como fiscal
institucional por excelência, consiste em demandar perante
o Poder judiciário, participando do controle jurisdicional, provocando sua incidência.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle legislativo
Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO PGPE 1 / Ministério da Saúde / 2013 / CESPE

Q63.
No que se refere a controle e responsabilização da administração,
julgue os itens seguintes.
A Câmara Legislativa do Distrito Federal possui competência
para julgar suas próprias contas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Improbidade administrativa
Fonte: TéCNICO EM ENFERMAGEM / SESA/ES / 2013 / CESPE_ME

Q64.
O ato praticado pela professora de instituição federal que,
em razão de compromissos pessoais, falta frequentemente às
reuniões de colegiado de seu departamento caracteriza-se como
•

A) lesão aos cofres públicos.

•

B) corrupção.

•

C) inassiduidade habitual.

•

D) abandono de cargo.

•

E) insubordinação grave.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Improbidade administrativa
Fonte: ATIVIDADE TéCNICA DE COMPLEXIDADE GERENCIAL - ADMINISTRADOR DE REDE / MEC / 2011 / CESPE

Q65.
No que concerne à legislação e à ética na administração pública,
julgue os itens subsequentes.
De acordo com a lei que regulamenta a improbidade
administrativa, será punido com a pena de demissão, a bem do
serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o
agente público que se recusar a prestar declaração dos bens,

dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Improbidade administrativa
Fonte: ANALISTA DE GESTãO CORPORATIVA - ADMINISTRADOR / HEMOBRAS / 2008 / CESPE

Q66.
Acerca da improbidade adminsitrativa, julgue os seguintes itens.
Podem acarretar a suspensão dos direitos políticos pelo
prazo de oito a dez anos, os atos de improbidade
administrativa que importem em enriquecimento ilícito.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Constituição / Conceito, objeto, elementos e classificações
Fonte: ANALISTA DO EXECUTIVO - DIREITO / SEGER/ES / 2013 / CESPE_ME

Q67.
No que se refere ao conceito de Constituição e às normas
constitucionais, assinale a opção correta. Nesse sentido, considere
que a sigla CF, sempre que empregada, refere-se a Constituição
Federal de 1988.
•

A) Atualmente, a doutrina constitucional defende que as normas
constitucionais operam apenas na qualidade de regras jurídicas.

•

B) Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF),
como o preâmbulo da CF possui força jurídica, sua reprodução
é obrigatória nas constituições dos estados.

•

C) Os direitos fundamentais previstos no art. 5º da CF
classificam-se como normas materialmente constitucionais.

•

D) O caráter supralegal da CF relaciona-se à noção de
constituição material.

•

E) Nas Constituições flexíveis, o procedimento de reforma do
texto constitucional é distinto do processo legislativo ordinário
e, também, mais difícil de ser realizado.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Constituição / Aplicabilidade das normasconstitucionais
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ESPECIALIZADO - ÁREA JUDICIáRIA / TJ/AL / 2012 / CESPE_ME

Q68.
A respeito de Constituição e aplicabilidade das normas constitucionais, assinale a opção correta.
•

A) As normas constitucionais de eficácia plena contemplam todos os elementos necessários para a produção de seus efeitos, não sendo, portanto,
suscetíveis de emenda.

•

B) O preâmbulo constitui exemplo de elemento orgânico da Constituição.

•

C) A constituição denominada fixa ou silenciosa no que se refere à estabilidade somente pode ser modificada pelo mesmo poder que a criou.

•

D) As normas de eficácia contida não são autoexecutáveis, visto que, somente a partir da edição de lei regulamentadora, produzem seus efeitos essenciais.

•

E) Em atenção ao princípio da unidade da constituição, devem-se privilegiar, na interpretação das normas constitucionais, critérios que favoreçam a
integração política e social.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Constituição / Aplicabilidade das normasconstitucionais
Fonte: TéCNICO ADMNISTRATIVO / MPU / 2010 / CESPE

Q69.
A respeito dos princípios fundamentais, das garantias fundamentais
e da aplicabilidade das normas constitucionais, julgue os itens a
seguir.
As normas de eficácia plena não exigem a elaboração de novas
normas legislativas que lhes completem o alcance e o sentido
ou lhes fixem o conteúdo; por isso, sua aplicabilidade é direta,
ainda que não integral.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos
Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE

Q70.
Os direitos fundamentais arrolados pela CF balizam o trabalho do servidor público. Considerando as disposições constitucionais insculpidas nos artigos que vão
do 5.º ao 15, julgue os itens subsecutivos.

Só a lei pode obrigar a pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STF / 2008 / CESPE

Q71.
A respeito do direito constitucional, julgue os itens seguintes.
Em tempo de paz, os direitos de liberdade de locomoção e
de liberdade de reunião somente podem ser afastados
mediante prévia e fundamentada decisão judicial.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO II - ADMINISTRATIVO / TJ/ES / 2011 / CESPE

Q72.
A respeito dos princípios e dos direitos e garantias fundamentais,
julgue os itens a seguir.
Um brasileiro naturalizado pode exercer o cargo de coronel da
polícia militar de um estado-membro.

•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos
Fonte: ANALISTA DE CONTROLE - ÁREA JURíDICA / TCE/PR / 2016 / CESPE_ME

Q73.
Com base na jurisprudência do STF, assinale a opção correta a
respeito dos direitos políticos.
•

A) O princípio da anterioridade da lei eleitoral subordina,
inclusive, a incidência das hipóteses de inelegibilidade
introduzidas por normas constitucionais originárias constantes
da Constituição Federal de 1988.

•

B) As condições de elegibilidade podem ser estabelecidas por
simples lei ordinária federal, diferentemente das hipóteses de
inelegibilidade, que são reservadas a lei complementar.

•

C) É constitucional a exigência legal que, independentemente da
identificação civil, condiciona o voto à apresentação, pelo
eleitor, do título eleitoral.

•

D) É dos estados a competência para legislar sobre condições
específicas de elegibilidade dos juízes de paz.

•

E) A filiação partidária como condição de elegibilidade não se
estende aos juízes de paz.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos
Fonte: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO / TRF 5ª / 2007 / CESPE

Q74.
Acerca dos partidos políticos, direitos políticos e direitos de
nacionalidade previstos na Constituição Federal, julgue os
seguintes itens.
Os analfabetos, embora alistáveis, não possuem direitos
políticos passivos, pois não podem concorrer a cargos
eletivos.
•

CERTO

•

ERRADO
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Direito Constitucional / Organização do Estado / Organização político■administrativa; Estado federal brasileiro
Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q75.
A respeito da organização político-administrativa do Estado e da
administração pública, julgue os próximos itens.

Permite-se à União, aos estados e aos municípios colaborar
com as igrejas quando demonstrado o interesse público,
na forma da lei.
•

CERTO

•

ERRADO
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Direito Constitucional / Organização do Estado / Organização político■administrativa; Estado federal brasileiro
Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO PGPE 1 / Ministério da Saúde / 2013 / CESPE

Q76.
Com relação à organização político-administrativa do Estado e à
administração pública, julgue os itens que se seguem.
Pelo princípio da isonomia federativa, é vedado à União, aos
estados-membros, ao Distrito Federal (DF) e aos municípios
criar distinções entre os brasileiros, bem como criar
preferências entre si.
•

CERTO

•

ERRADO
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Direito Constitucional / Poder legislativo / Estrutura, funcionamento e atribuições
Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 5 / ANAC / 2012 / CESPE

Q77.
No que concerne ao Poder Legislativo, julgue os próximos itens.
Ao Congresso Nacional é vedado controlar os atos dos entes
que compõem a administração indireta.
•

CERTO

•

ERRADO
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Direito Constitucional / Poder legislativo / Fiscalização contábil, financeira e orçamentária; Tribunal de Contas da União (TCU)
Fonte: ADMINISTRADOR / Ministério do Esporte / 2008 / CESPE

Q78.
Em relação ao Tribunal de Contas da União (TCU), julgue os
itens seguintes, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).
A transferência de recursos da União, mediante convênio,
para execução da totalidade de obra pública pelo estado do Paraná implica a realização do controle pelo TCU.
•

CERTO

•

ERRADO
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Direito Constitucional / Poder legislativo / Processo legislativo
Fonte: PROCURADOR FEDERAL DE 2.ª CATEGORIA / AGU / 2010 / CESPE

Q79.
No que se refere ao processo legislativo, julgue os itens
subsequentes.
Nos projetos orçamentários de iniciativa exclusiva do
presidente da República são admitidas, em caráter
excepcional, emendas parlamentares que impliquem aumento
de despesas.

•

CERTO

•

ERRADO
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Direito Constitucional / Poder legislativo / Prerrogativas parlamentares
Fonte: ANALISTA DO MPU - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / MPU / 2013 / CESPE

Q80.
Acerca do Poder Legislativo e do MP, julgue os itens a seguir.
Caso determinado deputado federal, acusado de corrupção,
renuncie ao seu mandato no transcurso de procedimento de
cassação, a renúncia só produzirá efeitos após decisão final
decorrente do referido procedimento.
•

CERTO

•

ERRADO
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Direito Constitucional / Poder Executivo / Presidente da República: Atribuições, prerrogativas e responsabilidades
Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - TéCNICA LEGISLATIVA/ TARDE / Câmara dos Deputados / 2012 / CESPE

Q81.
A respeito das atribuições do presidente da República, julgue os
itens que se seguem.
A CF estabelece ser dever do presidente da República prestar,
anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias
após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao
exercício anterior.
•

CERTO

•

ERRADO
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Direito Constitucional / Poder Judiciário / Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 8ª / 2013 / CESPE_ME

Q82.
De acordo com a Resolução n.º 70/2009 do CNJ, o acompanhamento dos resultados do plano estratégico deve ser feito nas reuniões de análise da estratégia,
as quais devem ocorrer com periodicidade
•

A) semestral.

•

B) mensal.

•

C) trimestral.

•

D) quadrimestral.

•

E) bimestral.
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Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Advocacia Pública
Fonte: ADVOGADO DA UNIãO / AGU / 2009 / CESPE

Q83.
No que se refere à atuação da Advocacia-Geral da União, julgue
os próximos itens.

Quando o STF apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de
norma legal ou ato normativo, compete ao Advogado-Geral
da União exercer a função de curador especial do princípio
da presunção de constitucionalidade da norma, razão pela
qual não poderá, em hipótese alguma, manifestar-se pela
inconstitucionalidade do ato impugnado.
•

CERTO

•

ERRADO
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Direito Constitucional / Da ordem social
Fonte: PROFESSOR - ESPANHOL / SEEDUC/AM / 2011 / CESPE

Q84.
A Constituição Federal de 1988 (CF) e a LDB compõem a base
legal da educação no Brasil. Em relação a esses instrumentos legais e seus dispositivos, julgue os itens de 66 a 74.

A LDB disciplina as orientações específicas para a educação
brasileira, facultando aos estados, ao DF e aos municípios a
livre regulação da educação em seus âmbitos de abrangência.
•

CERTO

•

ERRADO
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Direito Eleitoral / Partidos políticos (conforme a Constituição Federal, o Código Eleitoral e a Lei nº 9.096/1995 e suas alterações) / Fundo partidário
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PE / 2017 / CESPE_ME

Q85.
Relativamente às condições para criação, funcionamento e
financiamento dos partidos políticos, assinale a opção correta.
•

A) A mudança substancial ou o desvio reiterado do programa
partidário, a ocorrência de grave discriminação política e
pessoal e a filiação a um partido recém-criado são justa causa
para desfiliação dos detentores de mandato.

•

B) A maior parte dos recursos do Fundo Partidário é distribuída
aos partidos políticos na proporção das cadeiras conquistadas
na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, devendo
ser consideradas, em qualquer hipótese, as mudanças de
filiação partidária.

•

C) Ao menos 25% dos recursos do Fundo Partidário devem ser
aplicados na criação e manutenção de instituto ou fundação de
pesquisa e de doutrinação e educação política e na criação
e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres.

•

D) O tempo de acesso dos partidos políticos ao rádio e à televisão,
para propaganda partidária, é distribuído proporcionalmente ao
número de votos que cada partido tiver angariado na última
eleição geral para a Câmara dos Deputados.

•

E) As listas de apoio à criação de um novo partido, para fins
de registro do estatuto da nova sigla no Tribunal Superior
Eleitoral, deverão ser assinadas por um percentual mínimo
de eleitores já filiados a partidos políticos.
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Direito Civil / Negócio jurídico / Representação

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2012 / CESPE

Q86.
Com relação ao negócio jurídico, julgue os próximos itens.
Sabendo-se que a representação nasce da lei ou do negócio
jurídico, é correto afirmar que, na representação legal, o
representante exerce uma atividade obrigatória e
personalíssima.
•

CERTO

•

ERRADO
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Direito Civil / Prescrição e decadência
Fonte: ATIVIDADES DE COMPLEXIDADE INTELECTUAL - ESPECIALIDADE 19 / Ministério das Comunicações / 2013 / CESPE

Q87.
No que concerne à prescrição e decadência, julgue os itens subsecutivos.
Os contratantes podem aumentar os prazos prescricionais previstos em lei, visto que tal acordo não acarreta prejuízo nem desrespeita a função social dos
contratos.
•

CERTO

•

ERRADO
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Direito Civil / Prescrição e decadência
Fonte: ADVOGADO DA UNIãO / AGU / 2009 / CESPE

Q88.
Considerando a disciplina do CC e a certeza de que o decurso
de tempo tem importante influência tanto na aquisição quanto
na extinção de direitos, julgue os próximos itens.
A prescrição pode ser alegada, em qualquer grau de
jurisdição, pela parte a quem aproveita, mas não poderá ser
arguida em sede de recurso especial ou extraordinário se
não tiver sido suscitada na instância ordinária.
•

CERTO

•

ERRADO
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Direito Civil / Responsabilidade civil
Fonte: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2008 / CESPE

Q89.
Julgue os itens a seguir, que versam sobre responsabilidade civil.
De acordo com o sistema civilista vigente, a
responsabilidade tem como fundamento genérico o dolo. Este distingue-se em aquiliano e extra-contratual e se
materializa pela prática de ato ilícito consistente não apenas na violação de preceito legal ou de obrigação contratual, mas também pode se dar pela infração de
preceito moral determinado ou de obrigação de caráter geral de não causar dano. Existem, porém, certos atos lesivos que não são considerados atos ilícitos por
expressa disposição legal.
•

CERTO

•

ERRADO
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Direito Processual Civil / Sujeitos do processo / Capacidade processual e postulatória
Fonte: PROCURADOR / TCE/BA / 2010 / CESPE

Q90.
Interpretar a lei é fixar seu significado, delimitando seu alcance.
Trata-se de atividade do jurista, que servirá de amparo à atuação
dos operadores do direito. Considerando esse tema, julgue os itens
que se seguem.
A posse em nome do nascituro é medida cautelar específica,
cujo procedimento, via de regra, obedece a norma especial.
•

CERTO

•

ERRADO
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Direito Processual Civil / Intervenção de terceiros
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 9ª / 2007 / CESPE

Q91.
A respeito da intervenção de terceiros, julgue os seguintes itens.
A nomeação à autoria visa corrigir a legitimação passiva,
formando-se litisconsórcio sucessivo facultativo entre o
nomeado e o réu da ação originária, com a finalidade de integrálo na relação jurídica processual, para que seja abrangido pela
eficácia da coisa julgada material resultante da sentença,
assegurando-se, assim, o direito de regresso do nomeante.
•

CERTO

•

ERRADO
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Direito Processual Civil / Atos processuais / Prazos
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q92.
Acerca dos atos processuais, julgue os itens a seguir.

Situação hipotética: Fábio ajuizou ação ordinária contra
Cláudio, que foi citado por meio de carta precatória.
Assertiva: Nesse caso, o prazo para a resposta de Cláudio
começa a correr a partir da data da juntada, aos autos
principais, da carta precatória devidamente cumprida.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Processual Civil / Processo de conhecimento e do cumprimento de sentença / Sentença e coisa julgada
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2007 / CESPE

Q93.

A respeito da sentença cível, julgue os itens a seguir.
As sentenças constitutivas são aquelas que podem criar,
modificar ou extinguir uma relação jurídica, podendo ser
positiva ou negativa.
•

CERTO

•

ERRADO
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Direito Penal / Teoria do Delito / Teoria da Ação
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q94.
Em relação à improbidade administrativa, ao concurso de pessoas
e às hipóteses de extinção da punibilidade, julgue os itens
subsecutivos.

Caracteriza-se a autoria colateral na hipótese de dois agentes,
imputáveis, cada um deles desconhecendo a conduta do outro,
praticarem atos convergentes para a produção de um delito a
que ambos visem, mas o resultado ocorrer em virtude do
comportamento de apenas um deles.
•

CERTO

•

ERRADO
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Direito Penal / Ação penal
Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2013 / CESPE

Q95.
Com base no que dispõe a CF acerca do direito penal, julgue os
itens seguintes.
A titularidade do MP na ação penal pública é excepcionalizada
pela ação penal privada subsidiária da pública, direito
individual do cidadão, a ele assegurado nos casos em que a
ação não é intentada no prazo legal.
•

CERTO

•

ERRADO
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Direito Penal / Crimes contra a Administração Pública
Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA SUBSTITUTO / PC/GO / 2016 / CESPE_ME

Q96.
Com referência à tipificação das diversas modalidades de crimes e
ao processamento desses crimes, assinale a opção correta.
•

A) Configura-se o peculato na modalidade de desvio quando o
servidor público, consciente e voluntariamente, desvia, em
proveito próprio ou de terceiro, verba que detém em razão do
cargo que ocupa na sua repartição.

•

B) Não constitui causa especial de aumento de pena a prática de
lesões corporais contra cônjuge ou companheiro(a) de policial
civil ou militar em razão dessa condição.

•

C) O assassinato da esposa ou companheira será classificado
como feminicídio apenas quando for praticado no ambiente
doméstico e familiar, sujeitando o infrator à pena de doze a
trinta anos de reclusão.

•

D) Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
reputa-se tentado o latrocínio quando há a morte da vítima,
mas o agente não logra obter a subtração da res furtiva
pretendida por circunstâncias alheias à sua vontade.

•

E) O crime de estupro de vulnerável constitui ação penal pública
condicionada à representação da pessoa ofendida, que deve
estar assistida pelo seu representante legal.
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Direito Penal / Crimes contra a Administração Pública
Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / Câmara dos Deputados / 2014 / CESPE

Q97.
Durante uma passeata na Esplanada dos Ministérios, um
manifestante, logo após ter sido alertado por um agente da polícia
legislativa de que deveria se afastar do local, arremessou pedras
em direção ao Congresso Nacional, o que resultou na quebra de
vidraças da Câmara dos Deputados. O manifestante foi preso em
flagrante e, na delegacia, confessou a prática do delito.
Com base na situação hipotética acima, julgue os itens seguintes,
relativos à prova, à prisão preventiva e aos crimes previstos na parte
especial do Código Penal.

O fato de o manifestante não ter cumprido a ordem legal dada
pelo agente de polícia legislativa não configura crime de
desobediência, uma vez que a ordem não foi emitida por
autoridade judiciária, o que constitui requisito específico do
tipo penal.
•

CERTO

•

ERRADO
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Direito Penal / Crimes contra a Administração Pública
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2008 / CESPE

Q98.
A respeito dos crimes contra a administração pública, julgue os
itens seguintes.
Pratica crime de advocacia administrativa quem patrocina,
direta ou indiretamente, interesse privado perante a
administração pública, valendo-se da qualidade de
funcionário, sendo que, se o interesse for ilegítimo, a pena
será mais grave. Trata-se de crime de mão própria, isto é,
que somente pode ser praticado por advogado ou bacharel
em direito.
•

CERTO

•

ERRADO
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Direito Processual Penal / Fase Pré■Processual: Inquérito policial
Fonte: AGENTE DE POLíCIA / Polícia Civil/PE / 2016 / CESPE_ME

Q99.
Considere que tenha sido cometido um homicídio a bordo de um
navio petroleiro de uma empresa privada hondurenha ancorado no
porto de Recife – PE. Nessa situação hipotética,
•

A) o comandante do navio deverá ser compelido a tirar,
imediatamente, o navio da área territorial brasileira e o crime
será julgado em Honduras.

•

B) o crime será apurado diretamente pelo Ministério Público
brasileiro, dispensando-se o inquérito policial, em função da
eventual repercussão nas relações diplomáticas entre os países
envolvidos.

•

C) a investigação e a punição do fato dependerão de representação
do comandante do navio.

•

D) nada poderá fazer a autoridade policial brasileira: navios e
aeronaves são extensões do território do país de origem, não
estando sujeitos às leis brasileiras.

•

E) caberá à autoridade policial brasileira instaurar, de ofício, o
inquérito policial para investigar a materialidade e a autoria do
delito, que será punido conforme as leis brasileiras.
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Direito Processual Penal / Sujeitos do Processo
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/RS / 2015 / CESPE_ME

Q100.
Foi recebida pelo juiz denúncia oferecida pelo MP contra
Pedro e João, imputando-lhes a prática de crime de extorsão
realizada dentro de uma universidade. Uma das vítimas resolveu
intervir no processo, como assistente de acusação.

Tendo como referência a situação hipotética apresentada, assinale
a opção correta.
•

A) Deferida a habilitação, o assistente de acusação receberá a
causa desde a petição inicial e, conforme o caso, deverão ser
repetidos os atos anteriores a sua habilitação.

•

B) Da decisão que admitir ou denegar a intervenção da vítima
caberá recurso em sentido estrito ao juízo de segundo grau.

•

C) Ao assistente de acusação será permitido propor meios de
provas, tais como perícias e acareações, participar de debates
orais e aditar articulados, e também arrazoar os recursos
interpostos pelo MP.

•

D) A vítima poderá habilitar-se como assistente de acusação na
fase preliminar das investigações, após a instauração do
inquérito policial.

•

E) O assistente de acusação poderá arrolar testemunhas e aditar a
denúncia oferecida pelo MP.
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