Governo do Distrito Federal
Edital no 1, Metrô-DF, de 12/12/2013
Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal
Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro Reserva
para o Metrô-DF

Cargo 102
Advogado

A

Data e horário da prova: Domingo, 20/4/2014, às 8h30

•
•

Você receberá do fiscal:
o um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
o um cartão de respostas ótico personalizado.
Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação do cartão de respostas ótico estão
corretas.
Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas,
com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

LI

•

C
AD

INSTRUÇÕES

Amigos distantes, abrace-os.

•

•
•
•

AP

•
•
•
•

Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo.
Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas do início da prova.
Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e retirar-se da sala.
Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas devidamente assinado.
Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material
transparente.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo
fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; walkman;
aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; palmtop;
régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES.
Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

VA

•

Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas da prova objetiva e na folha de respostas da prova
discursiva. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão
de respostas.
Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa.
O cartão de respostas ótico e a folha de respostas da prova discursiva não podem ser dobrados, amassados, rasurados ou
manchados e nem podem conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta ou azul,
o espaço a ela correspondente.

PR

•

O

INSTRUÇÕES PARA AS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA

•
•
•

•

Marque as respostas assim:

(D)

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Questões de 1 a 25

(E)
LÍNGUA PORTUGUESA
Questões de 1 a 8

QUESTÃO 3________________________

Texto 1 para responder as questões de 1 a 4.

Se, no lugar dos verbos destacados no verso “Escolho os
filmes que eu não vejo no elevador” (linha 4), fossem
empregados, respectivamente, Esquecer e gostar, a nova
redação, de acordo com as regras sobre regência verbal e
concordância nominal prescritas pela norma-padrão, deveria
ser

7

10

12
13

16

18

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Eu tenho pressa
E tanta coisa me interessa
Mas nada tanto assim
Eu tenho pressa
E tanta coisa me interessa
Mas nada tanto assim

QUESTÃO 4________________________
Acerca da acentuação e da ortografia dos vocábulos utilizados
no texto, é correto afirmar que

Só me concentro em apostilas
Coisa tão normal
Leio os roteiros de viagem
Enquanto rola o comercial
Conheço quase o mundo inteiro por cartão postal
Eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal.

(A)
(B)

Leoni & Bruno Fortunato. Kid Abelha e os Abóboras Selvagens.
LP Seu Espião. Warner Music, 1984.

AP

(C)

QUESTÃO 1 _______________________

(D)

A partir das informações do texto e das relações de sentido
estabelecidas entre elas, é correto concluir que o (a)

(E)

(C)
(D)

PR

(E)

VA

(B)

personagem representa uma pessoa que, embora se
interesse por várias coisas, tem como prioridade a
leitura de apostilas.
falta de tempo torna a vida do personagem vazia, pois
ele não consegue obter informações sobre os
acontecimentos do mundo.
estresse da vida nos grandes centros urbanos pode ser
atenuado com a leitura de apostilas.
personagem, devido à falta de tempo para ler as
críticas de cinema, escolhe os filmes pela qualidade
dos elencos.
expressão “quase tudo mal” (linha 18) refere-se à
completa desinformação do personagem sobre os
acontecimentos.

O

(A)

O “metrô” (linha 1), no contexto apresentado, além de ser um
meio de transporte, representa também

(B)

(C)

um dos lugares em que o personagem se permite ler
notícias de entretenimento: artigos sobre filmes,
novelas e viagens.
o único lugar em que o personagem dedica um tempo
para se informar sobre os acontecimentos mais
importantes.
um local em que o personagem reflete sobre o estresse
da sua vida e procura ler notícias agradáveis para se
distrair.

CONCURSO PÚBLICO – METRÔ-DF

“metrô” (linha 1) é acentuado por ser um monossílabo
tônico terminado em vogal.
“Alguém” (linha 3) ilustra um caso especial da língua
portuguesa: quando empregado no plural, deixa de ser
acentuado.
“crítica” (linha 6) e “Só” (linha 1) são acentuados por
serem, respectivamente, proparoxítono e monossílabo
tônico terminado em “o”.
os autores deveriam ter empregado Mais no lugar de
“Mas” (linha 9).
“mal” (linha 18) está grafado incorretamente, já que a
forma correta seria mau.

Texto 2 para responder as questões de 5 a 8.
Memória
1

4

7

10

QUESTÃO 2 _______________________

(A)

Esqueço dos filmes que eu não gosto no elevador.
Esqueço os filmes os quais não gosto no elevador.
Esqueço dos filmes aos quais não gosto no elevador.
Esqueço dos filmes dos quais não gosto no elevador.
Esqueço os filmes dos quais não gosto no elevador.

C
AD

6

LI

4

Só tenho tempo pras manchetes no metrô
E o que acontece na novela
Alguém me conta no corredor
Escolho os filmes que eu não vejo no elevador
Pelas estrelas que eu encontro
Na crítica do leitor

A

Nada tanto assim
1

o único momento em que o personagem consegue
fugir da sua rotina estressante.
o único momento em que o personagem abandona a
leitura de apostilas.

13

16

19

A história do Metrô-DF começou em janeiro de 1991,
com a criação de um grupo executivo de trabalho e a
elaboração dos primeiros estudos sobre o impacto ambiental
da obra. Em maio daquele ano, foi criada a Coordenadoria
Especial, integrada por técnicos de diversas áreas do governo
do Distrito Federal, com a missão de gerenciar a construção
do metrô de Brasília.
As obras foram iniciadas em janeiro de 1992 e, em
dezembro de 1993, foi criada a Companhia do Metropolitano
do Distrito Federal, com a missão de operar o novo
transporte. Em outubro de 1994, os trabalhos foram
paralisados. Dois anos depois, em maio de 1996, as obras
foram retomadas.
Em janeiro de 1997, teve início o Programa de
Viagens Experimentais, que teve como objetivo apresentar o
novo sistema de transporte à população de Brasília. Em julho
do mesmo ano, a Companhia do Metropolitano iniciou a
convocação dos primeiros concursados, sendo a maioria
encaminhada para treinamento no metrô de São Paulo.

102 – Advogado

Disponível em: <http://www.metro.df.gov.br/sobre-ometro/memoria.html>. Acesso em: 28/2/2014, com adaptações.
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QUESTÃO 5 _______________________

QUESTÃO 8________________________

Com base nas informações do texto, assinale a alternativa
correta.

Conforme a norma-padrão, a oração “As obras foram iniciadas
em janeiro de 1992” (linha 8) poderia ser reescrita da seguinte
maneira:

(C)

(D)
(E)

(E)

VA

O

Considerando a norma-padrão da língua portuguesa e as
questões sintáticas que envolvem o trecho “integrada por
técnicos de diversas áreas do governo do Distrito Federal”
(linhas 5 e 6), é correto afirmar que ele
classifica-se como oração subordinada adverbial
temporal, portanto equivale à redação quando foi
integrada por técnicos de diversas áreas do governo do
Distrito Federal.
desempenha o papel de aposto e poderia ser
substituído pela oração a qual era integrada por
técnicos de diversas áreas do governo do Distrito
Federal, desde que as vírgulas originais fossem
eliminadas.
funciona como oração coordenada explicativa, por
isso poderia ser introduzido pela conjunção que.
funciona
como
complemento
nominal
de
“Coordenadoria Especial” (linha 5), logo poderia ser
reescrito, entre vírgulas, assim: a qual era integrada
por técnicos de diversas áreas do governo do Distrito
Federal.
desempenha o papel de aposto e poderia ser
substituído, desde que mantidas as vírgulas originais,
pela oração que era integrada por técnicos de diversas
áreas do governo do Distrito Federal.

PR
(B)

(C)

(D)

(E)

A dona da confeitaria havia cortado vários bolos iguais em
pedaços de , e haviam sobrado 7 desses pedaços. Ela separou-

÷

. Fazendo-se a divisão usual, tem-se

= = 3 . Apesar dos resultados diferentes, é correto

afirmar que o resto da divisão matemática de por é igual a
(A)
(B)

0.

(C)

.

(D)

.

(E)

.

LI

dissertativo, já que nele prevalece a opinião do autor
sobre o assunto abordado.
dissertativo, mas com algumas passagens descritivas.
descritivo, uma vez que nele predomina o registro das
características da estrutura do metrô de Brasília.
narrativo, pois constitui-se de uma sequência de fatos
que se relacionam por meio do nexo temporal.
narrativo, mas com algumas passagens dissertativas,
nas quais o autor emite a própria opinião sobre o
assunto abordado.

QUESTÃO 7 _______________________

(A)

QUESTÃO 9________________________

AP

(D)

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
Questões de 9 a 13

sobrando ainda

Do ponto de vista da tipologia textual, o texto “Memória” é,
predominantemente,

(B)
(C)

Iniciou-se as obras em janeiro de 1992.
Se iniciou as obras em janeiro de 1992.
Iniciaram-se as obras em janeiro de 1992.
Teve início as obras em janeiro de 1992.
Deu-se início as obras em janeiro de 1992.

os de dois em dois, obtendo 3 pacotes com de bolo em cada,

QUESTÃO 6 _______________________

(A)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A

(B)

A história a que se refere o texto tem como marco
inicial a construção do metrô de Brasília.
Para gerenciar a construção do metrô de Brasília, a
Coordenadoria Especial foi criada em maio de 1991.
A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal,
criada em dezembro de 1993, retomou o seu trabalho
apenas em maio de 1996.
A partir de julho de 1997, o metrô começou a operar
em caráter experimental.
Os primeiros convocados pela Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal passaram por
treinamento no metrô de São Paulo.

C
AD

(A)

CONCURSO PÚBLICO – METRÔ-DF

.

QUESTÃO 10_______________________
Certo número de três algarismos, em comparação com os
números 192, 231, 408, 409 e 510, apresentou as seguintes
propriedades: não ter algarismos comuns com 231; ter um
único algarismo em comum com 192, mas que não está na
mesma posição; ter um único algarismo em comum com 409,
que está na mesma posição; ter um algarismo em comum com
408, mas que não está na mesma posição; ter um único
algarismo comum com 510, na mesma posição.
Com base nessas informações, o número é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

498.
549.
581.
589.
809.

QUESTÃO 11_______________________
Se todos os lados e a altura de um quadrilátero qualquer forem
duplicados, então sua área ficará multiplicada por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

102 – Advogado

2.
2 2.
2 3.
2 4.
2 5.
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QUESTÃO 12 ______________________

QUESTÃO 15_______________________

Paulo dividiu uma quantia Q que possuía em duas partes
iguais, para investir em dois empreendimentos diferentes.
Uma das partes apresentou perda de 10% ao fim de um mês,
seguida de outra perda de 10% sobre o que havia restado, ao
fim do segundo mês. A outra parte apresentou, ao fim desses
dois meses, um ganho de 20%. Em relação à quantia Q inicial,
a variação foi de

Considerando que a competência do Distrito Federal (DF) é
assunto tratado na respectiva Lei Orgânica, assinale a
alternativa correta no que se refere às competências
concorrentes do DF com a União.

(B)
0,005%.
0,05%.
0,31%.
0,5%.
3,1%.

(C)

(D)

QUESTÃO 13 ______________________

C
AD

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E)
Um capital C teve uma diminuição de 6% em determinado
mês e, no mês seguinte, um aumento de 4% sobre o capital
resultante. O percentual x de variação do capital inicial, nesses
dois meses, satisfaz

QUESTÃO 16_______________________
Em relação às competências do corpo de segurança dos metrôs
em caso de acidente de trânsito, determinadas por expressa
disposição legal, assinale a alternativa correta.

LI

1 < ≤ 2.
0 < ≤ 1.
−1 < ≤ 0.
−2 < ≤ −1.
−3 < ≤ −2.

(A)

AP

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO METRÔ-DF
Questões de 14 a 18

QUESTÃO 14 ______________________

(B)

(C)

(D)

(E)

(C)

O

A operação normal do material rodante será
automática.
A operação normal do material rodante será
semiautomática; nessa modalidade, parte das
operações será exercida pelo operador, e as ações de
controle, pelo equipamento.
Em condições excepcionais, será utilizada a
modalidade manual, em que o trem circulará, no
máximo, a 20 quilômetros por hora, sob a
preferencial supervisão do equipamento.
Considerando a situação de normalidade do material
rodante, parte das operações será exercida pelo
equipamento, e as ações de controle, pelo operador.
O Metrô-DF deverá dispor, diretamente por meio de
seus quadros próprios, de um serviço de manutenção
com instalações, recursos materiais e recursos
humanos que permitam a continuidade das
condições de operação, nas características originais
de projeto.

PR

(B)

VA

De acordo com o Regulamento de Transporte, Tráfego e
Segurança do Metropolitano do Distrito Federal, assinale a
alternativa correta quanto ao sistema de operação do
Metrô-DF.
(A)

CONCURSO PÚBLICO – METRÔ-DF

São competências arroladas visando à competência
para legislar concorrentemente com a União.
O Distrito Federal, no exercício de sua competência
suplementar, observará as normas complementares
estabelecidas pela União.
Existindo lei federal sobre normas gerais, o Distrito
Federal exercerá competência legislativa plena, para
atender suas peculiaridades.
A organização, as garantias, os direitos e os deveres
das polícias civil e militar são competências do
Distrito Federal, concorrentemente com a União.
A superveniência de lei federal sobre normas gerais
revoga a lei local, no que lhe for contrário.

A

(A)

(D)

(E)

102 – Advogado

O corpo de segurança dos metrôs poderá autorizar,
desde que após exame do local, independentemente da
presença de autoridade ou agente policial, a imediata
remoção das pessoas que tenham sofrido lesão, bem
como dos veículos envolvidos no acidente, se
estiverem no leito da via pública e prejudicarem o
tráfego.
Independentemente da presença de autoridade ou
agente policial, o corpo de segurança dos metrôs
poderá autorizar, mesmo que não tenha havido exame
do local, a imediata remoção dos veículos nele
envolvidos, se estiverem no leito da via pública e
prejudicarem o tráfego, competindo somente à polícia
local autorizar a remoção de pessoas que tenham
sofrido lesão.
Independentemente da presença de autoridade ou
agente policial, o corpo de segurança dos metrôs
poderá autorizar, mesmo que não tenha havido exame
do local, a imediata remoção das pessoas que tenham
sofrido lesão, bem como dos veículos nele envolvidos,
se estiverem no leito da via pública e prejudicarem o
tráfego.
Independentemente da presença de autoridade ou
agente policial, o corpo de segurança dos metrôs
poderá autorizar, desde que após exame do local, a
imediata remoção das pessoas que tenham sofrido
lesão, bem como dos veículos nele envolvidos, se
estiverem no leito da via pública e prejudicarem o
tráfego, cabendo ao Detran-DF a remoção dos
veículos envolvidos.
Somente as autoridades ou agentes policiais poderão
autorizar, ainda que não tenha havido exame do local,
a imediata remoção das pessoas que tenham sofrido
lesão, bem como dos veículos nele envolvidos, se
estiverem no leito da via pública e prejudicarem o
tráfego.
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MICROINFORMÁTICA
Questões de 19 a 22

QUESTÃO 17 ______________________
Considere as situações hipotéticas a seguir.

QUESTÃO 19_______________________

III.

Em sistemas de informática, a diferença entre software e
hardware é senso comum, mas existe um tipo de software que
é desenvolvido com fins comerciais e é distribuído e
comercializado sob licença de uso, tais como o Microsoft
Windows e Microsoft Word. Com base nessas informações, é
correto afirmar que esse tipo é o software

Considerando essas informações, assinale a alternativa
correta.

(B)
(C)
(D)
(E)

Todas as hipóteses apresentadas exigem a sanção do
governador do Distrito Federal.
Somente nas situações I e III, é exigida a sanção do
governador do Distrito Federal.
Nenhuma das hipóteses apresentadas exige a sanção
do governador do Distrito Federal.
Somente na situação III, é exigida a sanção do
governador do Distrito Federal.
Somente nas situações I e II, é exigida a sanção do
governador do Distrito Federal.

QUESTÃO 18 ______________________

VA

PR

(C)

empresa pública responsável pelo planejamento,
projeto, implantação, operação e manutenção do
sistema de transporte público coletivo sobre trilhos no
Distrito Federal, denominada Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal.
empresa pública responsável pela construção,
implantação, operação e manutenção do sistema de
transporte público coletivo sobre trilhos no Distrito
Federal, denominada Companhia do Metropolitano do
Distrito Federal.
sociedade de economia mista responsável pelo
planejamento, implantação, operação e manutenção
do sistema de transporte público coletivo sobre trilhos
no Distrito Federal, denominada Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal.
empresa pública responsável pelo planejamento,
projeto, construção, implantação, operação e
manutenção do sistema de transporte público coletivo
sobre trilhos no Distrito Federal, denominada
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.
sociedade de economia mista responsável pelo
planejamento, projeto, implantação, operação e
manutenção do sistema de transporte público coletivo
sobre trilhos no Distrito Federal, denominada
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.

O

(B)

(D)

(E)

QUESTÃO 20_______________________
A internet é uma importante ferramenta para usuários e
empresas. A esse respeito, no que se refere às empresas, é
correto afirmar que o canal de comunicação externo que
permite aos usuários interagirem com a empresa
(normalmente parceiros, fornecedores e vendedores) é
denominado
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

AP

No Regulamento de Transporte, Tráfego e Segurança do
Metropolitano do Distrito Federal, o Metrô-DF é definido
como
(A)

CONCURSO PÚBLICO – METRÔ-DF

básico.
proprietário.
pacote de escritório.
livre.
inteligente.

LI

(A)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A

II.

Criar, transformar ou extinguir os cargos dos
serviços da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Prover os cargos dos serviços da Câmara
Legislativa do Distrito Federal.
Fixar ou modificar as respectivas remunerações
dos cargos dos serviços da Câmara Legislativa do
Distrito Federal.

C
AD

I.

extranet.
LAN.
MAN.
WAN.
intranet.

QUESTÃO 21_______________________

Os pacotes de software para escritório podem ser
implementados e fornecidos na modalidade de software livre
ou software proprietário. Acerca desse tema, é correto afirmar
que são exemplos de planilhas eletrônicas (livres e
proprietários), respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Write e Word.
Word e Excel.
Calc e Excel.
Write e Calc.
Excel e Calc.

QUESTÃO 22_______________________
O recurso de segurança utilizado no Windows 7, que
possibilita a criptografia de dados de um disco, protegendo-o
contra perda, roubo ou hackers, é denominado
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

102 – Advogado

BitDefender.
ScanDisk.
DiskLocker.
DiskDefender.
BitLocker.
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(E)

QUESTÃO 23 ______________________
Depois de mais de uma década de negociação e
muitas idas e vindas, o Brasil decidiu recentemente comprar
36 caças para equipar a Força Aérea. Vários fatores pesaram a
favor da escolha dos caças Gripen NG: a transferência de
tecnologia, o custo, a performance. No entanto, o caça
escolhido é um modelo ainda em desenvolvimento, e apenas
um protótipo montado a partir da estrutura básica de um
modelo mais antigo, o JAS 39 Gripen D, encontra-se em voo
no momento.

QUESTÃO 25_______________________
Considerando os contextos sociais, políticos, econômicos e
culturais referentes ao Distrito Federal (DF), assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)

Estados Unidos da América (EUA).
Federação Russa.
República Popular da China.
França.
Suécia.

QUESTÃO 24 ______________________

LI

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

VA

Na segunda metade da década de 1950, o presidente
João Goulart começou o processo de instalação da
nova capital e viajou ao Planalto Central. Depois de
um concurso, a equipe do urbanista Lúcio Costa e o
grupo de arquitetos encabeçados por Oscar Niemeyer
começaram os trabalhos para projetar Brasília.
A equipe de arquitetos comandada por Lúcio Costa,
com o tempo, realizou os trabalhos dos quais surgiram
os desenhos de vários prédios públicos. Já Oscar
Niemeyer partiu do traçado de dois eixos, cruzandose em ângulo reto, como uma cruz, para criar o projeto
urbanístico brasiliense. Os dois eixos foram chamados
de Rodoviário e Monumental.
O DF é dividido em regiões administrativas (RAs). O
governo local é chefiado pelo governador do DF,
auxiliado pela Câmara Legislativa, composta por 28
deputados distritais, e, no Congresso Nacional, o DF
é representado por três senadores e 12 deputados
federais.
Ao longo de todo o processo histórico que norteou a
transferência da nova capital, somente na segunda
metade da década de 1940, no caso, em 1946, foram
tomadas novas atitudes em relação à transferência da
capital. Na Constituição promulgada naquele ano,
estava previsto que um novo estudo sobre a região
fosse feito e, em 1948, o presidente Eurico Gaspar
Dutra nomeou a Comissão Poli Coelho, que chegou à
conclusão de que a área demarcada pela Missão Cruls,
no final do século 19, era a ideal para a nova capital.

(C)

(D)

PR

O

(B)

AP

Acerca dos contextos históricos, políticos, administrativos e
geográficos referentes ao Distrito Federal (DF), assinale a
alternativa correta.
(A)

(C)

(D)

CONCURSO PÚBLICO – METRÔ-DF

De acordo com o último censo demográfico realizado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), a unidade da federação Brasília - DF está
incluída entre as 10 maiores cidades do Brasil em
termos de população absoluta, pois já ultrapassou a
cifra de dois milhões e maio de habitantes.
A atividade econômica mais importante do DF é sua
própria proposta inspiradora, ou seja, sua função
industrial. Por isso, seu planejamento políticoadministrativo é estudado com muita cautela pelo
respectivo governo. É intenção preservar a cidade,
incentivando o desenvolvimento de indústrias não
poluentes, como a indústria de softwares, de cinema,
vídeo, entre outras, com ênfase na preservação
ambiental e na manutenção do equilíbrio ecológico.
Entre as inúmeras obras de destaque em Brasília,
existem a Catedral Metropolitana e a Ponte Juscelino
Kubitscheck, uma das estruturas mais distintas.
Ambas foram projetadas por Oscar Niemeyer, o
homem por trás da maioria das marcantes construções
da nova capital. Pela sua arquitetura, Brasília, que foi
construída na segunda metade do século 20, foi
declarada pela Unesco como um Patrimônio Cultural
da Humanidade.
Entre as obras atribuídas ao arquiteto Oscar Niemeyer
no DF, porém localizadas fora dos limites geográficos
do Plano Piloto (RA-I), podem-se relacionar a Casa
do Cantador (localizada em Ceilândia) e a Torre de TV
Digital, que fica situada na região administrativa de
Sobradinho, em um dos pontos mais altos do DF.
Do ponto de vista cultural, um dos destaques de
Brasília foi o musical, mais especificamente o cenário
do rock brasileiro dos anos de 1980. Grande parte das
bandas mais famosas do Brasil, nesse período, foram
formadas em Brasília, tais como Legião Urbana,
Capital Inicial, Plebe Rude e Barão Vermelho. O
impacto das bandas de Brasília no rock nacional foi
tão forte que, até hoje, a cidade detém o título informal
de “capital nacional do rock”.

C
AD

Disponível em: <http://www.defesanet.com.br>, com adaptações.

Considerando o assunto apresentado, assinale a alternativa
que indica o país com o qual o Brasil fez o referido acordo
comercial estratégico.

O DF é o menor território autônomo do Brasil e, pela
atual Constituição, pode ser dividido em municípios.
A unidade da federação Brasília - DF é composta pela
região administrativa I (Plano Piloto) e por diversas
outras regiões administrativas (RAs), como, por
exemplo, Gama, Ceilândia, Sobradinho, Guará, entre
outras.

A

ATUALIDADES
Questões de 23 a 25

(E)

102 – Advogado
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QUESTÃO 28_______________________

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 26 a 50

Acerca do
sistema brasileiro
de controle
constitucionalidade, assinale a alternativa correta.

No que se refere aos métodos de interpretação da Constituição
Federal (CF), assinale a alternativa correta.

(C)

(D)

(C)

(D)

(E)

AP

(E)

(B)

C
AD

(B)

No método jurídico, defende-se a identidade entre
lei e constituição, esta considerada espécie de lei,
devendo, portanto, ser interpretada pelas regras
tradicionais de hermenêutica.
O método de interpretação das normas jurídicas em
que o intéprete empresta maior relevância ao
elemento finalístico denomina-se gramatical.
Para delimitar o âmbito normativo de cada norma
constitucional, deve o aplicador do direito
interpretar o preceito constitucional apenas
explicitamente.
Com amplo curso na doutrina e na jurisprudência
alemã, utilizados pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), o princípio hermenêutico da unidade da
Constituição preceitua que uma disposição
constitucional pode ser considerada de forma
isolada, podendo ser interpretada exclusivamente a
partir de si mesma.
O STF, em suas decisões, tem enfatizado o princípio
hermenêutico da interpretação conforme a
Constituição, o qual aponta para uma diretriz de
prudência por indicar a presunção de
inconstitucionalidade das leis, determinando sua
constitucionalização pelo ato do intérprete, no caso
sub judice.

QUESTÃO 27 ______________________

VA

Considerando as funções essenciais à justiça, assinale a
alternativa correta.
Lei complementar organizará a Defensoria Pública
da União, do Distrito Federal e dos Territórios e
prescreverá normas gerais para sua organização nos
estados, em cargos de carreira, assegurada a seus
integrantes a garantia da inamovibilidade e admitido
o exercício da advocacia fora das atribuições
institucionais, apenas nas hipóteses estabelecidas
em lei.
O Ministério Público da União (MPU) é chefiado
pelo procurador-geral federal, nomeado pelo
presidente da República, entre integrantes da
carreira, maiores de 35 anos de idade, após a
aprovação do Senado Federal.
Conforme previsão constitucional, o Ministério
Público (MP), junto ao Tribunal de Contas da
União, integra o MPU, sendo a ele garantidos os
mesmos direitos e prerrogativas garantidos ao MP
Federal.
O MP não está sujeito à fiscalização do Tribunal de
Contas devido à sua autonomia administrativa e
financeira e à missão que lhe foi atribuída pela
Constituição Federal.
A unidade, a indivisibilidade e a independência
funcional são princípios institucionais do MP.

QUESTÃO 29_______________________
Com relação à defesa do Estado e das instituições
democráticas, assinale a alternativa correta.
(A)

PR

O

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

CONCURSO PÚBLICO – METRÔ-DF

O Supremo Tribunal Federal (STF), por decisão de
pelo menos um terço de seus membros, poderá
deferir pedido de medida cautelar na ação
declaratória de constitucionalidade.
Federação de abrangência nacional é competente
para ajuizar ADI perante o STF, pois, ainda que não
seja confederação sindical, sua abrangência
nacional constitui pressuposto suficiente para o
reconhecimento de sua legitimidade para o controle
concentrado de normas.
A arguição de descumprimento de preceito
fundamental é instrumento de controle concentrado
de constitucionalidade que possui caráter
subsidiário ou residual, só podendo ser utilizada
quando não houver qualquer outro meio eficaz de
sanar a lesividade.
No sistema constitucional brasileiro, apenas o Poder
Judiciário pode realizar o controle de
constitucionalidade repressivo de lei ou de ato
normativo, seja difuso, seja concentrado.
Tratando-se da via difusa de controle de
constitucionalidade no Brasil, em nenhuma hipótese
será dispensada a cláusula de reserva de plenário.

LI

(A)

(A)

A

QUESTÃO 26 ______________________

de

(B)

(C)

(D)

(E)

102 – Advogado

O presidente da República pode, ouvidos o
Conselho da República e o Conselho de Defesa
Nacional, decretar o estado de sítio nos casos de
comoção grave de repercussão nacional ou
ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de
medida tomada durante o estado de defesa e a
declaração de estado de guerra ou resposta a
agressão armada estrangeira.
A apuração de infrações penais cometidas contra os
interesses de empresa pública federal insere-se no
âmbito de atribuição da Polícia Federal.
O estado de defesa poderá ser decretado por prazo
indeterminado na hipótese de gravíssimo
comprometimento da ordem pública.
O estado de sítio é medida mais branda de defesa do
Estado e das instituições democráticas e,
diferentemente do estado de defesa, não exige
autorização prévia do Congresso Nacional para que
possa ser decretado pelo presidente da República.
O decreto que instituir o estado de defesa pode
indicar, como medida coercitiva, a busca e
apreensão em domicílio.
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(C)

QUESTÃO 30 ______________________
A respeito do direito administrativo, assinale a alternativa
correta.

(C)

(D)

(E)

(E)

QUESTÃO 33_______________________
Com relação ao tema das licitações e aos contratos
administrativos, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

QUESTÃO 31 ______________________
Acerca dos bens públicos, assinale a alternativa correta.

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 34_______________________
No que se refere a serviços públicos, assinale a alternativa
correta.
(A)

(B)

(C)

QUESTÃO 32 ______________________
Quanto aos poderes administrativos, à organização do Estado
e aos atos administrativos, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

Se o ato já exauriu seus efeitos, não pode ser revogado.
De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal
de Justiça, o prazo decadencial de cinco anos, previsto
na legislação de regência, para que a Administração
Pública promova o exercício da autotutela, é aplicável
apenas aos atos anuláveis, não aos atos nulos.

CONCURSO PÚBLICO – METRÔ-DF

No pregão, assim como nas demais modalidades de
licitação, a homologação antecede a adjudicação.
No caso de o prefeito de determinada cidade decidir
contratar renomadas bandas de música brasileiras
para se apresentarem em evento festivo de
comemoração do aniversário da cidade, poderá
fazê-lo por meio de dispensa de licitação, por serem
os músicos profissionais do setor artístico
consagrados pela opinião pública.
Para o início do processo licitatório, é necessária a
liberação dos recursos orçamentários do órgão que
pretenda licitar.
A seleção de licitantes, no sistema de registro de
preços, deve ser feita por meio da modalidade
tomada de preços.
Em atenção ao princípio da publicidade, as
licitações não podem ser sigilosas, sendo públicos e
acessíveis os atos de seu procedimento, com
exceção do conteúdo das propostas, que devem
permanecer em sigilo até a respectiva abertura.

LI
(D)

AP

PR

(E)

Quanto à inalienabilidade sendo uma das
características do regime jurídico dos bens públicos,
é correto afirmar que, segundo o ordenamento
jurídico brasileiro vigente, todos os bens públicos
são absolutamente inalienáveis.
Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural
ou urbano, possua como seu, por cinco anos
ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona
rural, não superior a 50 hectares, tornando-a
produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo
nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade,
salvo os imóveis públicos que serão adquiridos por
usucapião.
A concessão ou alienação de terras públicas situadas
em faixa de fronteira depende de autorização prévia
do Conselho de Defesa Nacional.
A ocupação de bem público, ainda que dominical,
não passa de mera detenção, caso em que se afigura
inadmissível o pleito de proteção possessória contra
o órgão público.
O aproveitamento dos recursos hídricos, excluídos
os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das
riquezas minerais em terras indígenas só podem ser
efetivados com autorização do Congresso Nacional,
ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes
assegurada a participação nos resultados da lavra, na
forma da lei.

VA

(B)

(C)

O

(A)

(D)

A

(B)

A Administração Pública confunde-se com o
próprio Poder Executivo, haja vista que a este cabe,
em vista do princípio da separação dos poderes, a
exclusiva função administrativa.
O chefe do Poder Executivo pode, por decreto,
promover a extinção de órgãos públicos, quando
seus cargos estiverem vagos.
Supremacia do interesse público não consta como
princípio expresso, mas informa a atuação da
Administração Pública, assim como os demais
princípios, tais como eficiência, legalidade e
moralidade.
As decisões adotadas por delegação de competência
consideram-se praticadas pela autoridade delegante,
e não pelo delegado.
Na remoção ex officio de servidor público para
localidade diversa da por ele postulada, não se exige
a correspondente motivação por parte da
Administração Pública.

C
AD

(A)

A Administração Pública não pode declarar a nulidade
de seus próprios atos, mas tão somente revogá-los. A
declaração de nulidade somente pode ser feita pelo
Poder Judiciário.
Quanto às prerrogativas com que atua a Administração,
os atos administrativos podem ser classificados como
simples, complexos e compostos.
A revogação pode atingir os atos administrativos
discricionários ou vinculados e deverá ser emanada da
mesma autoridade competente para a prática do ato
originário, objeto da revogação.

(D)

(E)

102 – Advogado

Dado o princípio da igualdade, os serviços públicos
devem ser prestados de modo isonômico a todos os
usuários, vedando-se, em qualquer caso, o
estabelecimento de tarifas diferenciadas.
Os contratos de concessão de serviço público são
precedidos de licitação, ressalvadas as hipóteses de
contratação direta em razão de dispensa ou
inexigibilidade de licitação.
A concessão pode ser rescindida por meio da
encampação, que é a retomada do serviço público
pelo concedente, durante o prazo da concessão, por
motivos de interesse público, desde que haja lei
autorizativa e após prévio pagamento de
indenização ao concessionário.
A permissão de serviço público não exige prévia
licitação, sendo formalizada por meio de contrato de
adesão.
A subconcessão do serviço público é expressamente
vedada pelo ordenamento jurídico.
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QUESTÃO 35 ______________________

(A)

Com relação ao contrato individual de trabalho, assinale a
alternativa correta.

(B)

(C)

(D)

(E)

(C)

(D)

A

(E)

QUESTÃO 38_______________________

C
AD

(B)

Opera-se a suspensão do contrato de trabalho
quando o empregado ascende ao cargo de diretor de
sociedade anônima, passando a ser, por conseguinte,
representante legal da pessoa jurídica.
O afastamento da atividade laboral que enseja
recebimento de auxílio-doença previdenciário
caracteriza hipótese de suspensão do contrato de
trabalho. Cessado o prazo de vigência desse
benefício e não havendo prorrogação, o empregado
deverá se apresentar nas 48 horas seguintes ao
término desse prazo, ou justificar sua
impossibilidade de retorno ao empregador, sob pena
de se caracterizar justa causa para demissão.
Haverá suspensão, em se tratando de licença
remunerada, por duas semanas em caso de aborto
não criminoso.
Suspenso o contrato de trabalho em virtude de
aposentadoria por invalidez, o empregado perde o
direito à manutenção de plano de saúde ou de
assistência médica a ele oferecido pela empresa.
Considera-se como modalidade de suspensão e
interrupção, respectivamente, feriados e prestação
do serviço militar obrigatório.

Com base nas normas de segurança e medicina do trabalho,
assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

AP

QUESTÃO 36 ______________________

Em relação à rescisão do contrato de trabalho, de acordo com
a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), assinale a
alternativa correta.

(B)

PR

O

(C)

Condenação criminal de empregado é motivo para
rescisão do contrato de trabalho por justa causa pelo
empregador, mesmo que seja deferida a suspensão
da execução da pena pelo juízo.
Tanto na justa causa como na falta grave, não existe
limitação ao poder diretivo do empregador, com
fulcro em seu poder potestativo.
Negociação habitual por conta própria ou alheia sem
permissão do empregador, e quando for prejudicial
ao serviço, não se constitui em justa causa para
rescisão do contrato de trabalho pelo empregador,
mas apenas causa de aplicação de multa ao
empregado.
Se o término do contrato de trabalho vigente há dez
meses decorrer de pedido de demissão do
empregado, conforme entendimento do Tribunal
Superior do Trabalho, o valor das férias
proporcionais não comporá as verbas rescisórias
devidas pelo empregador.
Constituem justa causa para rescisão do contrato de
trabalho pelo empregador, entre outros, atos de
improbidade e de incontinência de conduta ou mau
procedimento.

VA

(A)

(D)

(E)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 39_______________________
A respeito dos negócios jurídicos, assinale a alternativa
correta.
(A)
(B)

(C)
(D)

QUESTÃO 37 ______________________
(E)
Acerca do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
assinale a alternativa correta.

CONCURSO PÚBLICO – METRÔ-DF

O pagamento de adicional de periculosidade
efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda
que de forma proporcional ao tempo de exposição
ao risco ou em percentual inferior ao máximo
legalmente previsto, dispensa a realização da prova
técnica, pois torna incontroversa a existência do
trabalho em condições perigosas.
A partir da data de seu pagamento, os adicionais de
insalubridade e de periculosidade são incorporados
definitivamente à remuneração do empregado, visto
que a percepção desses adicionais constitui um
direito adquirido.
O mandato dos membros eleitos da Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) terá a
duração de dois anos, não sendo permitida a
reeleição.
Conforme a Consolidação das Leis do Trabalho, os
efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em
condições de insalubridade ou periculosidade serão
devidos a contar da data do ajuizamento da
reclamação trabalhista.
O adicional de periculosidade incide sobre
gratificações e prêmios.

LI

(A)

O Conselho Curador do FGTS é composto por
representantes dos trabalhadores e dos empregadores,
que terão mandato de dois anos, vedada a recondução.
A contribuição para o FGTS é devida para os
empregados urbanos e rurais, exceto para os
aprendizes, sujeitos a contrato de trabalho considerado
especial.
Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão
corrigidos monetariamente, com base nos parâmetros
fixados para atualização dos saldos dos depósitos de
poupança, capitalização e juros de 5% ao ano.
O depósito do FGTS mensal é obrigatório nos casos de
afastamento para prestação do serviço militar
obrigatório e licença por acidente do trabalho.
A contribuição para o FGTS incide sobre a
remuneração mensal devida ao empregado, salvo horas
extras e adicionais eventuais.

102 – Advogado

O silêncio não tem consequência concreta a favor
das partes.
Uma vez demonstrada a simulação do negócio
jurídico, seja ela absoluta ou relativa, será ele
anulado na sua inteireza.
Os menores de 18 anos de idade não podem ser
admitidos como testemunhas.
A venda de imóvel no valor de 100 mil, sem
escritura pública, é nula e insuscetível de conversão
em outro negócio por afrontar formalidade prevista
em lei.
A manifestação de vontade subsiste, ainda que o seu
autor haja feito a reserva mental de não querer o que
manifestou, salvo se dela o destinatário tinha
conhecimento.
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(E)

QUESTÃO 40 ______________________
A respeito da disciplina dos bens no Código Civil e na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assinale a
alternativa correta.

(C)

(D)
(E)

No que se refere à competência da Justiça do Trabalho,
assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

QUESTÃO 41 ______________________
Acerca da ação rescisória no processo laboral, assinale a
alternativa correta.

(D)

O

(E)

AP

(C)

VA

(B)

A propositura da ação rescisória na justiça do
trabalho está sujeita ao depósito prévio de 5% do
valor da causa, salvo prova de miserabilidade
jurídica do autor.
É cabível ação rescisória, por violação do art. 896,
“a”, da Consolidação das Leis do Trabalho, contra
decisão que não conhece de recurso de revista, com
base em divergência jurisprudencial ou afronta
direta e literal à Constituição Federal.
No processo do trabalho, em matéria de ação
rescisória, o litisconsórcio é necessário apenas em
relação ao polo passivo da demanda.
O prazo de decadência, na ação rescisória, conta-se
do dia imediatamente subsequente ao trânsito em
julgado da última decisão proferida na causa, desde
que seja de mérito.
Questões de ordem processual nunca poderão ser
objeto de pretensão de corte rescisório.

LI

(E)
(A)

QUESTÃO 44_______________________
Quanto à competência e honorários na Justiça do Trabalho,
assinale a alternativa correta.
(A)

QUESTÃO 42 ______________________

PR

Em relação às provas no direito civil, assinale a alternativa
correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

Não tem eficácia a confissão feita por menor de 16
anos de idade.
A prova exclusivamente testemunhal só se admite
nos negócios jurídicos cujo valor não ultrapasse
20 vezes o maior salário mínimo vigente no País, ao
tempo em que esses negócios tenham sido
celebrados.
Segundo estatui o Código Civil brasileiro, ninguém
está obrigado a produzir prova contra si; portanto, a
pessoa é garantido o direito de se negar a
submeter-se a exame médico necessário, sem
qualquer consequência.
As declarações constantes de documentos assinados
presumem-se verdadeiras em relação aos signatários
e em face de terceiros, mesmo que estranhos ao ato.

CONCURSO PÚBLICO – METRÔ-DF

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as
ações que envolvam o exercício do direito de
locaute.
Quando há conflito de competência entre Tribunais
Regionais do Trabalho e Varas do Trabalho e juízes
de direito investidos na jurisdição trabalhista, o
conflito é resolvido pelo Superior Tribunal de
Justiça.
As Varas do Trabalho têm competência originária
para julgar dissídios coletivos de trabalho e ações de
cumprimento de sentença normativa.
Não integra a competência da Justiça do Trabalho
processar e julgar as causas entre Estado estrangeiro
ou organismo internacional e município ou pessoa
domiciliada ou residente no País.
Em relação aos trabalhadores brasileiros
contratados no Brasil por Estados estrangeiros ou
organizações internacionais, para aqui prestarem
serviço, é correto afirmar que, em virtude do
reconhecimento de imunidade relativa às
representações diplomáticas, é competente
originariamente o Tribunal Regional do Trabalho do
local onde celebrado o contrato, para demanda
ajuizada pelo trabalhador em face da mesma.

A

(B)

Separados da coisa que os tiver produzido, os frutos
são considerados pertenças.
O direito à sucessão aberta é considerado bem
móvel.
Quando pertencentes às pessoas jurídicas de direito
público a que se tenha dado estrutura de direito
privado, são classificados, em regra, como bens de
uso especial.
São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe
incorporar natural ou artificialmente.
A vaga de garagem, ainda que possua matrícula
própria no registro de imóveis, constitui bem de
família para efeito de penhora.

QUESTÃO 43_______________________

C
AD

(A)

Não se admite recusa de prestação de depoimento
por testemunha, ainda que o fato a ser relatado possa
causar desonra a amigo íntimo.

(B)

(C)

(D)

(E)

102 – Advogado

Na Justiça do Trabalho, a assistência judiciária, a
que se refere a Lei no 1.060/1950, será prestada pelo
sindicato da categoria profissional a que pertencer o
trabalhador. Nessa hipótese, o sindicato poderá
pleitear a condenação da empresa no pagamento dos
honorários assistenciais, no percentual de até 20%
da condenação.
Compete ao Tribunal Pleno do Tribunal Regional do
Trabalho (TRT), dividido em turmas, especialmente
processar e julgar originariamente as revisões de
sentenças normativas.
Cabe às turmas do Tribunal Superior do Trabalho
(TST) o julgamento do agravo de petição contra
decisão em sede de execução de competência
originária do TRT.
De acordo com jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, a Justiça do Trabalho é competente para
julgar questões a respeito de planos de previdência
complementar privada fechada, instituídos por
empresas patrocinadoras, tendo como beneficiários
seus empregados, por serem originários da relação
de emprego.
Conforme a jurisprudência sumulada do TST,
compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a
ação de cobrança ajuizada por profissional liberal
contra o cliente.
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(C)

QUESTÃO 45 ______________________
Acerca da interposição de recurso no processo do trabalho,
assinale a alternativa correta.

(C)

(D)

(E)

(E)

A

(B)

Dado o princípio da celeridade que norteia todo o
rito sumaríssimo, o prazo de interposição do recurso
ordinário em tal hipótese é reduzido para cinco dias.
O recurso de revista, dotado de efeitos devolutivo e
suspensivo, será apresentado ao presidente do
tribunal recorrido, que poderá recebê-lo ou
denegá-lo, fundamentando, em qualquer caso, a
decisão.
Da decisão dos Tribunais Regionais do Trabalho,
em sede de ação rescisória, é cabível recurso de
revista para o Tribunal Superior do Trabalho.
O recurso ordinário é cabível contra a decisão
definitiva do Tribunal Regional do Trabalho em
mandado de segurança de sua competência
originária.
Contra decisões definitivas ou interlocutórias de
varas e juízos, cabe recurso ordinário.

QUESTÃO 48_______________________

C
AD

(A)

(D)

Considerando matéria de impedimento e suspeição e de atos
jurisdicionais, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

A respeito da contestação, assinale a alternativa correta.

(C)

(C)

(E)

(D)

AP

PR

O

(D)

VA

(B)

O Código de Processo Civil estabelece que, após a
contestação, é defeso ao autor modificar o pedido ou
a causa de pedir, sem o consentimento do réu,
mantendo-se as mesmas partes, salvo as
substituições permitidas por lei.
Conforme o princípio da eventualidade, todas as
matérias de defesa devem ser alegadas na
contestação, sob pena de preclusão, exceto matérias
relativas à defesa de mérito indireta, haja vista que
algumas delas podem ser alegadas em momento
posterior.
O réu poderá impugnar, no prazo da contestação, o
valor atribuído à causa pelo autor. A impugnação
será autuada nos autos principais, ouvindo-se o
autor no prazo de cinco dias.
É lícito a qualquer das partes arguir, por meio de
exceção, a incompetência, o impedimento ou a
suspeição. Esse direito pode ser exercido em
qualquer tempo, ou grau de jurisdição, cabendo à
parte oferecer exceção, no prazo de cinco dias,
contado do fato que ocasionou a incompetência, o
impedimento ou a suspeição.
O réu não poderá deduzir novas alegações depois da
contestação, ainda que relativas a direito
superveniente.

(E)

QUESTÃO 49_______________________
Quanto ao processo cautelar, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 47 ______________________
No que se refere à sentença e à coisa julgada, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)

Publicada a sentença contendo inexatidão material,
somente a requerimento da parte poderá o juiz
corrigi-la.
A fundamentação concernente às questões
prejudiciais que repercutem no teor da decisão
alcança a qualidade de coisa julgada.

CONCURSO PÚBLICO – METRÔ-DF

As regras de impedimento do juiz não se aplicam ao
procedimento de jurisdição voluntária.
É imperativo ao juiz proferir sentença certa, ainda
quando decidir relação jurídica condicional.
Compete ao juiz ter os autos sob sua guarda e
responsabilidade, não permitindo que saiam de
cartório, exceto nas hipóteses permitidas por lei.
O juiz tem o dever de decidir em face das normas
legais, não havendo, porém, esse dever em face de
omissão legislativa, o que será apontado no processo
para eventual injunção futura.
O juiz não deverá declarar-se impedido quando for
órgão de direção ou de administração de pessoa
jurídica parte na causa, em processos de jurisdição
voluntária.

LI

QUESTÃO 46 ______________________

(A)

Dispensa fundamentação a sentença que, não
resolvendo o mérito, extingue o processo que ficar
parado por mais de um ano em razão de negligência
das partes.
O efeito devolutivo do recurso obedece à máxima
tantum
devoluttum
quantum
appelattum,
considerada norma geral de direito recursal. Sendo
assim, a matéria devolvida ao tribunal, tanto em
extensão quanto em profundidade, é delimitada
pelas razões de recurso.
O juiz decidirá novamente as questões já decididas
relativas à mesma lide quando, tratando-se de
relação jurídica continuativa, houve requerimento
da parte e modificação do estado de fato ou de
direito.

(D)

(E)

102 – Advogado

A sentença só pode servir de fundamento ao arresto
quando transitada em julgado.
O juiz pode determinar a busca e apreensão de
coisas, mas não de pessoas.
Em relação às medidas cautelares, é correto afirmar
que podem elas ser substituídas, de ofício ou a
requerimento de qualquer das partes, pela prestação
de caução ou outra garantia menos gravosa para o
requerido, sempre que adequada e suficiente para
evitar a lesão ou repará-la integralmente.
Para que haja revogação ou modificação de medida
cautelar, faz-se necessário que a parte interessada
conteste a medida mediante recurso específico, em
respeito à taxatividade dos recursos.
As medidas cautelares só podem ser concedidas
após audiência prévia de justificação, determinada
prioritariamente pelo juiz.
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QUESTÃO 50 ______________________

(B)

(C)
(D)

(E)

O prazo para contestar a ação popular é de 20 dias,
improrrogáveis.
Na ACP, os recursos podem ter efeito suspensivo,
conferido pelo próprio juiz da causa, para evitar
dano irreparável à parte.
O Ministério Público (MP) goza de legitimidade
ativa exclusiva para a propositura da ação popular.
A ação popular deve seguir o procedimento
ordinário, previsto no Código de Processo Civil,
sem nenhuma ressalva.
Na ação popular, o MP poderá, após realização de
procedimento que acarrete prévio convencimento da
improcedência da medida, assumir a defesa do ato
impugnado ou de seus autores.

PR

O

VA

AP

LI

Área livre

C
AD

(A)

A

Acerca da ação popular, da ação civil pública (ACP) e da ação
de improbidade administrativa, assinale a alternativa correta.
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PROVA DISCURSIVA
Orientações para a elaboração do texto da prova discursiva:

•
•
•
•
•

A prova discursiva consiste na elaboração de um texto dissertativo e (ou) descritivo.
A prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de
material transparente.
A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada e não deverá conter, em outro local que
não o apropriado, nenhuma palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação da prova discursiva.
A detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará anulação da
prova do candidato.
A folha de texto definitivo é o único documento válido para a avaliação da prova discursiva.
O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da prova
discursiva.
O texto deverá ter extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 40 (quarenta) linhas, com base no tema a seguir
apresentado.

A

•
•

C
AD

Leia, com atenção, o texto a seguir.

Nas situações em que o juiz se deparar com vícios insanáveis, de nada adiantará abrir prazo de 10 dias ao autor para
emendar a petição inicial, considerando-se que o autor não será capaz de sanar a irregularidade ou vício constatado no caso concreto.
Não restará alternativa ao juiz senão o indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do art. 295 do Código de Processo Civil
(CPC). Também deverá indeferir a inicial quando a emenda – ou a sucessão delas – não tiver sido apta a sanar a irregularidade ou
vício, ou nos casos de omissão do autor em realizar a emenda no prazo de 10 dias (art. 295, VI, do CPC).

LI

NEVES, Daniel Amorim Assunção. Manual de direito Processual Civil. São Paulo: Método, 2009, p. 267, com adaptações.

Considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo e (ou) descritivo a respeito
do indeferimento da petição inicial. Aborde, necessariamente, os seguintes tópicos:

AP

a) as modalidades de indeferimento da petição inicial e os respectivos recursos adequados à impugnação da decisão;
b) as hipóteses de indeferimento da petição inicial;
c) a possibilidade de indeferimento da petição inicial após a citação do réu.

PR

O

VA

Área livre – Rascunho na página seguinte
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Rascunho
1

A

5

C
AD

10

LI

15

VA

PR

30

O

25

AP

20

35

40
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