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               URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. 
              CONCURSO PÚBLICO – Edital 002/2014. 

 
Prova Objetiva – 10/08/2014 

 

 

1. Verifique se a prova está completa de acordo com as orientações dos fiscais. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não  
poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do cartão-resposta Prova Objetiva: 
 

• Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
• Preencher totalmente o espaço            correspondente, conforme o modelo:  
• Para qualquer outra forma de preenchimento, por exemplo,            , o leitor óptico anulará a questão. 
• Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 

 
4. Conferir seus dados no Cartão – Resposta da Prova Objetiva e assinar no local indicado. 
 
5. Não haverá substituição do cartão-resposta em caso de rasuras ou emendas. 
 
 

Início da prova: 9 horas. 
Término da prova: 14 horas. 
 
O Gabarito Oficial Provisório da Prova Objetiva estará disponível a partir das 12 horas do dia 11 de agosto no endereço 
eletrônico: http://www.pucpr.br/concursos  menu resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERÁ PERMITIDO LEVAR O CADERNO DE PROVA DEPOIS DE TRANSCORRIDAS 
 1h30min DE PROVA. 

 

 
 

 

CÓDIGO DE PROVA: 205 
CARGO: Agente Profissional – Função: Advogado 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o fragmento abaixo para responder às  
questões de 1 e 2. 

 

Como nascem os preconceitos 
 

Cães e seres humanos são mamíferos e, como tal, 
exigem cuidados permanentes, em especial na infân-
cia, na doença e na velhice. Manter vínculos de afeto 
é essencial à felicidade da espécie humana. A Decla-
ração da Independência dos EUA teve a sabedoria de 
incluir o direito à felicidade, considerada uma satisfa-
ção das pessoas com a própria vida. 
 
Pena que atualmente muitos estadunidenses conside-
rem a felicidade uma questão de posse, e não de 
dom. Daí a infelicidade geral da nação, traduzida no 
medo à liberdade, nas frequentes matanças, no espíri-
to bélico, na indiferença para com a preservação am-
biental e as regiões empobrecidas do mundo. 
 
É o chamado “mito do macho”, segundo o qual a natu-
reza foi feita para ser explorada; a guerra é intrínseca 
à espécie humana, como acreditava Churchill; e a li-
berdade individual está acima do bem-estar da comu-
nidade. 
Frei Betto. Disponível em: <http://envolverde.com.br/sociedade/preconceito-
sociedade/como-nascem-os-preconceitos/>. Acesso em: 14/06/2014. 

 
1. De acordo com o que se depreende do texto, analise 

as assertivas abaixo. 
 

I. Os norte-americanos se distanciaram da visão 
dos fundadores de sua República. 

II. O autor contesta a posição ideológica da cultura 
política norte-americana. 

III. O autor reafirma a visão pessimista de Churchill 
sobre a espécie humana. 

 
É CORRETO o que se afirma em: 

 
A) II e III, apenas. 
B) I e III apenas. 
C) I e II apenas.  
D) I, apenas. 
E) II, apenas. 

 

2. Nesse contexto, entende-se por “mito do macho” 
 

A) a visão do antropocentrismo. 
B) o mito da esperteza. 
C) o mito da individualidade.  
D) o  mito da masculinidade. 
E) o mito da animalidade da espécie humana.  

 

3. Observe as seguintes frases de um artigo de opinião 
de Lia Luft: 

 
I. “Um juiz manda que grevistas voltem ao trabalho, 

ninguém dá bola.”  

II. “Decretam uma greve ilegal, ninguém se impres-
siona.”  

III. “Não sou do tipo severo, não sou rigorosa de-
mais...”  

 
Nas frases, as orações separadas por vírgula poderi-
am também estar ligadas por quais conectores? 

 
A) I – mas; II – portanto; III – e nem. 
B) I – entretanto; II – porque; III – e. 
C) I – mas; II – mas; III – porém. 
D) I – mas; II – porque; III – nem. 
E) I – mas; II – mas; III – e. 

 
4. Considere as seguintes frases:   
 

I. Modelo japonês de estágios ajuda empresa brasi-
leira na busca de emprego.  

II. Canais alternativos ajudam jovens na busca por 
empregos. 

III. Após as enchentes, o Corpo de Bombeiros come-
çou a procurar pelos desaparecidos.  

 
Assinale a alternativa que indica a(s) forma(s) empre-
gada(s) de acordo com a norma padrão da língua.  

 
A) II, apenas.  
B) III, apenas.  
C) I, apenas.  
D) I e III, apenas.  
E) II e III, apenas.  

 

5. Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA dos elementos coesivos que devem  
completar o texto. 

 
_____ dez anos, a frota de veículos no transporte pú-
blico cresceu no Brasil em ritmo superior ao da popu-
lação. Temos 15% a mais de ônibus _____30% a 
mais de vagões. _____ transporte público não se re-
solve_____ com quantidade. Faltou qualidade à ad-
ministração do sistema. A velocidade média dos ôni-
bus caiu para menos de 20 quilômetros por hora, nas 
maiores cidades brasileiras – em São Paulo, ela se 
aproxima de 8 quilômetros por hora. _____ dez anos, 
o custo de usar transporte público subiu _____ o cus-
to de usar carro – uma aberração, numa sociedade 
_____ deveria incentivar a primeira opção. 
 
CLEMENTE, Isabel; CORONATO, Marcos; CISCATI, Rafael. Como destravar 
nossas cidades. Época, São Paulo. nº 788, p.42-43, 1º julho 2013.  

 
A) Nesses últimos – e – Mas – apenas – Nesses 

mesmos – tanto quanto – que 
B) Nesses últimos – que – E – apenas – Nesses 

mesmos – tanto quanto – em que 
C) Nesses últimos – do que – E – apenas – Nesses 

mesmos – tanto como – a qual  
D) Nos últimos – do que – Por isso – apenas – Nes-

ses mesmos – tanto como – a qual  
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E) Nos últimos – e – Assim – apenas – Nesses 
mesmos – tanto como – onde se 

 
Leia um trecho de uma crônica e depois responda 

às questões 6, 7 e 8. 
 

Sua excelência, o leitor 

 Os livros vivem fechados, capa contra capa, es-
magados na estante, às vezes durante décadas – é 
preciso arrancá-los de lá e abri-los para ver o que têm 
dentro. [...] 
Já o jornal são folhas escancaradas ao mundo, que 
gritam para ser lidas desde a primeira página. As 
mãos do texto puxam o leitor pelo colarinho em cada 
linha, porque tudo é feito diretamente para ele. O jor-
nal do dia sabe que tem vida curta e ofegante e de-
pende desse arisco, indócil, que segura as páginas 
amassando-as, dobrando-as, às vezes indiferente, 
passando adiante, largando no chão cadernos intei-
ros, às vezes recortando com a tesoura alguma coisa 
que o agrada ou o anúncio classificado. Súbito diz em 
voz alta, ao ler uma notícia grave, “Que absurdo!”, 
como quem conversa. O jornal se retalha entre dois, 
três, quatro leitores, cada um com um caderno, já de 
olho no outro, enquanto bebem café. Nas salas de 
espera, o jornal é cruelmente dilacerado. Ao contrário 
do escritor, que se esconde, o cronista vive numa agi-
tada reunião social entre textos – todos falam em voz 
alta o mesmo tempo, disputam ávidos o olhar do lei-
tor, que logo vira a página, e silenciamos no papel. 
Renascemos amanhã.  
TEZZA, Cristovão, Revista Língua. Ano 9. nº 98,. p.35, dezembro de 2013. 

 
Releia o seguinte trecho: 

 
O jornal do dia sabe que tem vida curta e ofegante e 
depende desse arisco, indócil,... 

 

6. Assinale a alternativa que contém o termo a que se 
refere o elemento coesivo desse (10ª linha). 
  
A)  Autor de jornal.  
B) Leitor de jornal. 
C)  Escritor de livro. 
D)  Cronista de jornal.  
E)  Leitor de livro.  

 
7. Observe a seguinte frase: 

 
Súbito diz em voz alta, ao ler uma notícia grave, “Que 
absurdo!”, como quem conversa. 
 
Que sinal de pontuação poderia substituir a segunda e 
a terceira vírgulas dessa frase? 

 
A) Os parênteses.  
B) Os dois-pontos.  
C) O ponto-e-vírgula. 
D) O travessão.  
E) O parágrafo.  

8. Sobre esse trecho, a única afirmação INCORRETA é 
 

A) A seleção vocabular atrai o leitor pelo exagero.  
B) O jornal é personificado conferindo dinamismo ao 

texto.  
C) A última frase se refere ao autor.  
D) Há uma análise comparativa entre dois tipos de 

escrita.  
E) Há no jornal um confronto de vozes. 

 
Leia o seguinte trecho de um parecer de 

economista: 
 
Conforme se verifica do conteúdo do citado documen-
to, ali se relata e se comprova conforme registros em 
Atas de Assembléia de Acionistas, registros em Ba-
lanços e Notas de Balanço, que demonstram o uso 
indevido do caixa, do capital social e dos dividendos 
dos acionistas minoritários por parte do sócio contro-
lador. 
 

9. A alternativa que contém a reescrita adequada desse 
trecho, restituindo-lhe a coerência, é: 

 

A) Conforme se verifica do conteúdo do citado do-
cumento, ali se relata e se comprova por meio dos 
registros em Atas de Assembléia de Acionistas, 
registros em Balanços e Notas de Balanço, que 
demonstram o uso indevido do caixa, do capital 
social e dos dividendos dos acionistas minoritários 
por parte do sócio controlador. 

B) Conforme se verifica no conteúdo do citado do-
cumento, ali se relata e se comprova em registros 
em Atas de Assembléia de Acionistas, registros 
em Balanços e Notas de Balanço, que demons-
tram o uso indevido do caixa, do capital social e 
dos dividendos dos acionistas minoritários por 
parte do sócio controlador. 

C) Conforme se verifica no conteúdo do citado do-
cumento, ali se relata e se comprova com regis-
tros em Atas de Assembléia de Acionistas, regis-
tros em Balanços e Notas de Balanço, que de-
monstram o uso indevido do caixa, do capital so-
cial e dos dividendos dos acionistas minoritários 
por parte do sócio controlador. 

D) Conforme se verifica no conteúdo do citado do-
cumento, ali se relata e se comprova pelos regis-
tros em Atas de Assembléia de Acionistas, regis-
tros em Balanços e Notas de Balanço, o uso inde-
vido do caixa, do capital social e dos dividendos 
dos acionistas minoritários por parte do sócio con-
trolador. 

E) Conforme se verifica do conteúdo do citado do-
cumento, ali se relatam e se comprovam registros 
em Atas de Assembléia de Acionistas, registros 
em Balanços e Notas de Balanço, que demons-
tram o uso indevido do caixa, do capital social e 
dos dividendos dos acionistas minoritários por 
parte do sócio controlador. 
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10. Leia os parágrafos a seguir e depois responda: 
 

       É por meio de uma linguagem comum que se es-
tabelece, de maneira mais explícita, a pertinência ao 
meio, o sentimento de pertencer não somente à em-
presa como também ao mundo empresarial, à admi-
nistração que se transformou em business-show. Os 
diálogos, principalmente os de seleção, recrutamento, 
alocação e venda de serviços, se pautam na utilização 
das palavras em evidência. Isso para demonstrar sin-
tonia e – outra dessas palavras favoritas – alinhamen-
to. 
 O ritual da fala em administração e negócios se 
transformou em um encostar de antenas de formigas 
que trocaram o trabalho de carregar folhas pelo traba-
lho de emitir as palavras que fazem contato, ainda 
que não façam sentido.  
 Comunicação é chic, contabilidade não é. No en-
tanto, há dois erros básicos na comunicação no âmbi-
to administrativo que são impensáveis para a contabi-
lidade: primeiro, utilizar a mesma palavra para definir 
coisas diferentes; segundo, utilizar palavras diferentes 
para definir a mesma coisa. 
CORREIA, Luis Adonis Valente, Revista Língua Portuguesa, ano 1, nº 3, p. 
33, 2006. 

 
O propósito do autor do texto é: 
 

A) questionar a qualidade da comunicação no mundo 
de hoje. 

B) apontar as falhas de certo vocabulário do âmbito 
administrativo. 

C) explicar o sentido implícito de alguns termos do 
mundo empresarial.  

D) distinguir comunicação de contabilidade. 
E) promover a linguagem do mundo empresarial.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11. Acerca da equiparação salarial, à luz do disposto na 
Consolidação das Leis do Trabalho, assinale a alter-
nativa CORRETA. 

 
A) O trabalhador readaptado em nova função por 

motivo de deficiência física ou mental atestada pe-
lo órgão competente da Previdência Social não 
servirá de paradigma para fins de equiparação sa-
larial. 

B) Trabalho de igual valor, para os fins da equipara-
ção, será o que for feito com igual produtividade, 
mesmo que com qualidade técnica distinta, entre 
pessoas cuja diferença de tempo de serviço não 
for superior a 2 (dois) anos. 

C) As normas sobre a equiparação salarial, por de-
correrem de lei, prevalecerão sobre a organização 
de pessoal em quadro de carreira feita pelo em-
pregador. 

D) Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual 
valor, prestado ao mesmo empregador, mesmo 
que em localidades distintas, corresponderá igual 
salário. 

E) Considerando a necessidade de atração de pro-
fissionais estrangeiros, a legislação pátria admite 
a distinção salarial entre brasileiros e estrangeiros 
que exercem idêntica função, prestando serviço 
ao mesmo empregador, na mesma localidade.  

 

12. Leopoldo trabalhou durante dois anos em uma esta-
ção-tubo como cobrador. Neste período, sua jornada 
contratual era de seis horas, mas diariamente fazia 
duas horas extras. Seu intervalo intrajornada era de 
quinze minutos. Considerando este contexto, assinale 
a alternativa CORRETA. 

 
A) Não há qualquer descumprimento contratual por 

parte do empregador, uma vez que o horário con-
tratual do empregado é de seis horas, indepen-
dente das horas extras eventualmente trabalha-
das. 

B) Como no caso de Leopoldo, a hipótese de não 
haver concessão total do intervalo intrajornada 
mínimo para repouso e alimentação implica o pa-
gamento da diferença entre o período devido e o 
usufruído, com acréscimo de, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) sobre o valor da remunera-
ção da hora normal de trabalho. 

C) Por se tratar de jornada contratual de seis horas 
com duas horas adicionais, o intervalo intrajorna-
da pode ser superior a duas horas. 

D) O intervalo intrajornada de Leopoldo não pode ser 
fracionado, em nenhuma hipótese, mesmo que 
haja previsão em convenção ou acordo coletivo 
de trabalho, ante a natureza do serviço e em vir-
tude das condições especiais do trabalho a que 
são submetidos os cobradores. 

E) Houve descumprimento, por parte do empregador, 
do intervalo intrajornada, uma vez que a Consoli-
dação das Leis do Trabalho dispõe sobre a obri-
gatoriedade de intervalo de, no mínimo, uma hora 
quando a duração do trabalho ultrapassar seis ho-
ras.  

 

13. Sobre os recursos cabíveis no processo trabalhista à 
luz da Consolidação das Leis do Trabalho, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
A) Cabe recurso ordinário para a instância superior 

quando os Tribunais Regionais do Trabalho de-
rem ao mesmo dispositivo de lei federal interpre-
tação diversa da que lhe houver dado outro Tribu-
nal Regional, no seu Pleno ou Turma, ou a Seção 
de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do 
Trabalho, ou a Súmula de Jurisprudência Unifor-
me dessa Corte. 

B) No Tribunal Superior do Trabalho cabem embar-
gos, no prazo de oito dias, das decisões das Tur-
mas que divergirem entre si, ou das decisões pro-
feridas pela Seção de Dissídios Individuais, salvo 
se a decisão recorrida estiver em consonância 
com súmula ou orientação jurisprudencial do Tri-
bunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribu-
nal Federal. 
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C) Cabe recurso de revista das decisões definitivas 
ou terminativas dos Tribunais Regionais, em pro-
cessos de sua competência originária, quer nos 
dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. 

D) Cabe agravo de instrumento das decisões do juiz 
ou presidente nas execuções. 

E) O agravo de instrumento interposto contra o des-
pacho que não receber agravo de petição sus-
pende a execução da sentença. 

 

14. Analise as alternativas atinentes ao Município, sua 
competência, autonomia, organização, bem como a 
respeito da Lei Orgânica do Município de Curitiba e 
sua Região Metropolitana, e assinale a CORRETA. 

 
A) É vedado ao Município de Curitiba firmar convê-

nios ou consórcios com a União, Estados ou Mu-
nicípios para a execução de lei, serviço ou deci-
são. 

B) A Lei Orgânica Municipal de Curitiba pode ser 
emendada por meio de proposta de 2/3 (dois ter-
ços), no mínimo, dos membros da Câmara Muni-
cipal ou da população, subscrita por, no mínimo, 
10% (dez por cento) do eleitorado do Município. 

C) A autonomia municipal compreende a capacidade 
de auto-organização, a capacidade de autogover-
no, a capacidade normativa própria e a capacida-
de de autoadministração. 

D) A criação, a organização e a extinção de distritos 
dependem de lei estadual, observada a legislação 
federal respectiva. 

E) Compete à Câmara Municipal da capital estabele-
cer os limites geográficos para definir os municí-
pios integrantes da respectiva Região Metropoli-
tana, de modo que, atualmente, os Municípios de 
Lapa, Rio Negro e Tunas do Paraná não integram 
a Região Metropolitana de Curitiba. 

 

15. Sobre a Lei Federal 10.520/2002, que institui o pregão 
como modalidade de licitação, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
A) No pregão, excluiu-se a fase preparatória do pro-

cedimento licitatório. 
B) No pregão, permite-se a exigência de garantia de 

proposta, bem como a aquisição do edital pelos li-
citantes, como condição para participação no cer-
tame. 

C) No pregão, o prazo de validade das propostas se-
rá de, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) dias, se 
outro não estiver fixado no edital. 

D) No pregão, é vedada a exigência de pagamento 
de taxas e emolumentos, salvo os referentes a 
fornecimento do edital e aos custos de utilização 
de recursos de tecnologia da informação. 

E) Foi vedada a utilização da modalidade de pregão 
eletrônico para a aquisição de bens e serviços 
comuns da área da Saúde. 

 

16. Sobre os agentes públicos e natureza jurídica da rela-
ção de emprego público, as formas de provimento e 
vacância de cargos e as medidas aplicáveis aos atos 
de improbidade administrativa, avaliando as alternati-
vas abaixo, assinale a CORRETA. 

 
A) É possível afirmar que empregos públicos são nú-

cleos de encargos de trabalho permanentes, a se-
rem preenchidos por agentes contratados para 
desempenhá-los sob relação trabalhista. 

B) Entre as formas de vacância de cargo público por 
modificação do vínculo estão: a readaptação, a 
promoção, a anulação do ato de investidura e o 
falecimento. 

C) Integram a modalidade de provimento originário a 
reversão e a recondução. 

D) Os agentes políticos não se inserem na categoria 
de agentes públicos, mas sim na de servidores 
públicos. 

E) As medidas aplicáveis ao ímprobo são de nature-
za civil ou política, já que podem implicar a perda 
dos direitos políticos, a indisponibilidade dos bens, 
o ressarcimento dos danos causados ao erário ou 
a perda da função pública. 

 

17. Acerca da natureza jurídica e do regime de criação e 
instituição das pessoas jurídicas da Administração In-
direta, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) As autarquias, as fundações e as empresas públi-

cas são criadas por lei ordinária específica, ca-
bendo ao chefe do Poder Executivo definir as 
áreas de sua atuação. 

B) Independe de autorização legislativa a criação de 
subsidiárias de empresas públicas ou de socieda-
des de economia mista de âmbito federal. 

C) A instituição de autarquias e de fundações públi-
cas é autorizada por lei ordinária, cabendo ao 
chefe do Poder Executivo definir as áreas de sua 
atuação. 

D) São pessoas jurídicas de direito público as funda-
ções, as empresas públicas e as autarquias. 

E) A criação de empresa pública e de sociedade de 
economia mista deve ser autorizada por lei espe-
cífica, cabendo ao Poder Executivo as providên-
cias complementares para sua instituição. 

 

18. Acerca das pessoas naturais e dos direitos de perso-
nalidade no direito civil brasileiro, assinale a alternati-
va CORRETA. 

 
A) Os atos de disposição do próprio corpo são irre-

vogáveis e irretratáveis. 
B) É possível a emancipação do absolutamente in-

capaz que, pela existência de relação de emprego 
e em função dela, tenha economia própria. 

C) Quanto aos ausentes, a abertura da sucessão de-
finitiva é hipótese em que se configura a morte 
presumida. 
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D) A emancipação voluntária de relativamente inca-
paz, concedida pelos pais, pode ser realizada por 
instrumento público ou particular, devendo ser o 
ato registrado perante o Registro Civil das Pesso-
as Naturais. 

E) A declaração da morte presumida depende dire-
tamente da declaração da ausência nos casos em 
que for extremamente provável a morte de quem 
se encontrava em perigo de vida. 

 

19. Acerca dos procedimentos, características e peculiari-
dades inerentes aos recursos ordinário, especial e ex-
traordinário, no âmbito do Processo Civil brasileiro, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Da decisão que nega seguimento a recurso espe-

cial ou a recurso extraordinário, no âmbito dos 
Tribunais Estaduais e Federais, caberá recurso de 
agravo, interposto na forma de instrumento, no 
prazo de 10 (dez) dias. 

B) Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Jus-
tiça que enfrentou tema versado em recurso re-
presentativo da controvérsia, os recursos especi-
ais sobrestados na origem deverão ser novamen-
te examinados pelo tribunal de origem na hipótese 
de o acórdão recorrido divergir da orientação do 
Superior Tribunal de Justiça. 

C) Quando houver multiplicidade de recursos especi-
ais com fundamento em idêntica questão de direi-
to ou de fato, caberá ao presidente do tribunal de 
origem admitir apenas um recurso representativo 
da controvérsia, o qual será encaminhado ao Su-
perior Tribunal de Justiça, ficando suspensos os 
demais recursos especiais até o pronunciamento 
definitivo do Órgão Superior. 

D) Serão julgados em recurso ordinário os mandados 
de segurança decididos em única instância pelos 
Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais 
dos Estados e do Distrito Federal, quando con-
cessiva a decisão. 

E) O Supremo Tribunal Federal, em decisão recorrí-
vel por meio de agravo interno, não conhecerá do 
recurso extraordinário quando a questão constitu-
cional nele versada não oferecer repercussão ge-
ral. 

 

20. Acerca das condições, pressupostos e peculiaridades 
inerentes à Ação Rescisória no Processo Civil brasilei-
ro, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Não cabe Ação Rescisória para desconstituir sen-

tença de natureza terminativa. 
B) O sucessor universal de quem foi parte no pro-

cesso originário não tem legitimidade para propor 
ação rescisória, mas apenas a tem o sucessor 
singular. 

C) Por ter natureza sancionatória pela litigância de 
má-fé, a exigência do depósito prévio de 5% (cin-
co por cento) do valor da causa é universal, apli-
cando-se mesmo àqueles que forem beneficiários 
da assistência judiciária gratuita. 

D) O direito de propor a ação rescisória extingue-se 
em 02 (dois) anos, contados do trânsito em julga-
do da decisão rescindenda, e, por fulminar o direi-
to de ação, consubstancia-se prazo de natureza 
prescricional. 

E) A resposta à Ação Rescisória deve ser oferecida 
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, con-
tados da juntada aos autos do documento proba-
tório da citação. 

 

21. Acerca da resposta do réu no processo civil, assinale 
a alternativa CORRETA. 

 
A) A litispendência e a coisa julgada, por serem pas-

síveis de conhecimento ex officio, não são consi-
deradas matérias de defesa processual peremptó-
ria (ou defesa processual própria). 

B) A perempção atinge o direito processual e o direi-
to material da parte autora, vedando-se, caso re-
conhecida pelo juiz, o ingresso de nova demanda 
relativa aos mesmos fatos. 

C) A cláusula de compromisso arbitral, por tratar-se 
de matéria de ordem pública, pode ser reconheci-
da de ofício pelo magistrado, implicando a extin-
ção do processo sem resolução do mérito. 

D) Por tratar de matéria eminentemente de direito, é 
vedada a produção de prova testemunhal com vis-
tas a instruir o julgamento da exceção de incom-
petência. 

E) Nas hipóteses de legitimação extraordinária do 
polo ativo, não pode o réu, em seu próprio nome, 
reconvir e deduzir pretensão material vinculada di-
retamente ao autor, quando este demandar como 
substituto processual.  

 

22. Acerca do procedimento de execução por quantia 
certa contra devedor insolvente, sua declaração e 
seus efeitos, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Por agir em representação a uma universalidade 

de bens, não pode o inventariante requerer a in-
solvência civil do espólio do devedor. 

B) É vedada a ocorrência de insolvência civil presu-
mida. 

C) A declaração de insolvência civil do devedor pro-
duz o vencimento antecipado de suas dívidas. 

D) Declarada a insolvência civil, o devedor perde o 
direito de administrar seu patrimônio, sendo-lhe 
vedado adquirir outros bens no curso do processo 
de insolvência. 

E) Ante a natureza desprivilegiada de seus créditos, 
os credores quirografários não possuem legitimi-
dade ativa para pleitear a insolvência civil do de-
vedor. 

 

23. Indique abaixo a situação na qual NÃO se deve ob-
servar o procedimento sumário no processo civil: 

 
A) nas causas de ressarcimento por danos em prédio 

urbano ou rústico. 
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B) nas causas de ressarcimento por danos causados 
em acidente de veículo de via terrestre. 

C) nas causas de arrendamento rural e parceria agrí-
cola. 

D) nas causas relativas à tutela ou à curatela de in-
capaz. 

E) nas causas que versem sobre revogação de doa-
ção. 
 

24. Sobre as regras gerais de responsabilidade civil no 
direito brasileiro, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) O incapaz, por faltar-lhe capacidade de fato, não 

pode ser compelido a responder pelos prejuízos 
que causar a terceiros, ainda que as pessoas por 
ele responsáveis não disponham de maios sufici-
entes para fazê-lo. 

B) A responsabilidade civil do detentor do animal pe-
los danos por este causados é objetiva. 

C) A responsabilidade civil é absoluta e intrinseca-
mente dependente da criminal, de modo que, 
após o trânsito em julgado, não se pode mais 
questionar fatos, provas ou consequências jurídi-
cas já definidas na seara penal. 

D) O direito de exigir reparação e a obrigação de 
prestá-la são direitos intransmissíveis com abertu-
ra da sucessão por morte. 

E) O ascendente que ressarcir o dano causado por 
seu descendente, absoluta ou relativamente inca-
paz, pode dele reaver o que houver adimplido, 
mediante ação regressiva própria. 
 

25. Pierina Phelomena, com 17 anos de idade, formaliza 
contrato particular de compromisso de compra e ven-
da de bem imóvel com Ambrozina Eloah, de 22 anos 
de idade, proprietária do imóvel, em valor que atinge o 
patamar de 30 (trinta) salários-mínimos. Diante da si-
tuação hipotética, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) O negócio jurídico é anulável pela incapacidade, 

mas pode ser confirmado pela vontade das par-
tes. 

B) O negócio jurídico é nulo pela incapacidade da 
parte. 

C) O negócio jurídico é nulo por não obedecer à for-
ma prescrita na lei para a transferência de bens 
imóveis. 

D) Por envolver bem imóvel, é requisito de eficácia 
do ato a formalização do negócio por meio de Es-
critura Pública. 

E) A realização de negócio jurídico com incapaz pre-
sume o dolo do agente contratante, de modo que 
o negócio jurídico pode ser anulado no prazo de-
cadencial de 04 (quatro) anos. 

 

26. Sobre os institutos da prescrição e da decadência no 
direito civil brasileiro, assinale a alternativa CORRE-
TA. 

 

A) A renúncia à prescrição deve ser expressa, de 
modo que se considera sem efeito a renúncia táci-
ta. 

B) A prescrição interrompida por um credor solidário 
não aproveita os demais. 

C) Deve o juiz, de ofício, conhecer e pronunciar a 
ocorrência tanto da decadência legal quanto da 
convencional. 

D) O reconhecimento da decadência implica extinção 
do processo sem julgamento do mérito. 

E) A interrupção da prescrição produzida contra o 
principal devedor prejudica o fiador. 

 

27. O Poder Judiciário é um dos três poderes clássicos, 
consagrado como poder autônomo e independente no 
Estado Democrático de Direito. Sua função típica é ju-
risdicional. A Constituição Federal, entre outros fato-
res, enumera os seus Órgãos, define as garantias de 
seus Membros, o modo de sua organização, a forma 
de sua composição e distribuição de competência ju-
risdicional de seus Órgãos. O Ministério Público, a ou-
tra senda, é instituição permanente, essencial à fun-
ção jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos inte-
resses sociais e individuais indisponíveis. Neste cená-
rio, avalie as alternativas e assinale a CORRETA. 

 
A) O Supremo Tribunal Federal possui competência 

originária e recursal. Na primeira, integra o recur-
so extraordinário; na segunda, integra a reclama-
ção, para a preservação de sua competência e 
garantia da autoridade de suas decisões.  

B) O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 
(quinze) membros, com mandato de dois anos, 
admitida uma recondução. Já o Conselho Nacio-
nal do Ministério Público compõe-se de 14 (qua-
torze) membros nomeados pelo Presidente da 
República, para um mandato de dois anos, admi-
tida uma recondução. 

C) Conforme expressa disposição constitucional, 
consideram-se princípios institucionais do Ministé-
rio Público a unidade, a indivisibilidade, a vitalicie-
dade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de 
subsídio.  

D) É da competência originária do Superior Tribunal 
de Justiça processar e julgar reclamação maneja-
da em face de ato administrativo ou de decisão 
judicial que contrariar súmula vinculante ou que 
indevidamente a aplicar, bem assim a homologa-
ção de sentenças estrangeiras e a concessão de 
exequatur às cartas rogatórias. 

E) O Tribunal Superior do Trabalho é composto de 
vinte e sete (27) Ministros e, em caso de greve em 
atividade essencial, com possibilidade de lesão do 
interesse público, o Ministério Público do Trabalho 
poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo origi-
nariamente ao Supremo Tribunal Federal decidir o 
conflito. 
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28. Sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF), assinale a alternativa CORRE-
TA. 

 
A) Podem propor arguição de descumprimento de 

preceito fundamental todos os legitimados para a 
ação direta de inconstitucionalidade. 

B) Tem por objeto evitar lesão a direito fundamental, 
de modo que seu caráter é unicamente preventi-
vo. 

C) É de competência originária do Supremo Tribunal 
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, nos 
termos da lei regulamentadora. 

D) A decisão, de caráter não vinculante, possui efi-
cácia inter partes. 

E) Pode ser ajuizada por qualquer pessoa lesada ou 
ameaçada por ato do Poder Público. 

 

29. Sobre a estrutura, a organização, as atribuições e as 
competências do Poder Legislativo em âmbito Fede-
ral, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Compete exclusivamente ao Senado Federal pro-

ceder à tomada de contas do Presidente da Re-
pública, quando não apresentadas ao Congresso 
Nacional dentro de sessenta dias após a abertura 
da sessão legislativa. 

B) Compete exclusivamente à Câmara dos Deputa-
dos aprovar, previamente, após arguição pública, 
a escolha de Ministros do Tribunal de Contas da 
União indicados pelo Presidente da República. 

C) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três 
senadores, com mandato de quatro anos, renová-
veis por igual período. 

D) Os candidatos a deputados e a senadores não 
poderão, em qualquer hipótese, firmar ou manter 
contrato com pessoa jurídica de direito público, 
autarquia, empresa pública, sociedade de econo-
mia mista ou empresa concessionária de serviço 
público, desde a data em que ocorrer a habilitação 
para participação no escrutínio popular (eleição). 

E) O número total de deputados, bem como a repre-
sentação por Estado e pelo Distrito Federal, será 
estabelecido por lei complementar, proporcional-
mente à população, para que nenhuma daquelas 
unidades da Federação tenha menos de oito ou 
mais de setenta deputados. 

 

30. Acerca do controle de constitucionalidade no sistema 
jurídico brasileiro, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A inconstitucionalidade por omissão tem lugar nas 

hipóteses de ausência de regulamentação acerca 
das normas de eficácia imediata, que tratam de di-
reitos fundamentais. 

B) O controle de constitucionalidade pela via difusa é 
exercido com exclusividade pelo Supremo Tribu-
nal Federal por meio de ação direta de inconstitu-
cionalidade. 

C) No controle difuso, somente por voto da maioria 
absoluta dos membros do respectivo órgão espe-
cial poderão os tribunais estaduais ou federais 
declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos 
normativos do Poder Público. 

D) O controle de constitucionalidade, preventivo ou 
repressivo, é exercido com exclusividade pelo Po-
der Judiciário. 

E) Como regra geral, a declaração de inconstitucio-
nalidade por meio do sistema difuso possui efeito 
erga omnes e ex nunc. 

 

31. Sobre a Lei Municipal 11.328, de 30 de dezembro de 
2004, que dispõe sobre Serviço de Transporte Escolar 
(STE), assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Os veículos utilizados no STE deverão possuir 

apólice de seguro contra terceiros, passageiros ou 
não, por danos físicos. 

B) Para operar no STE, o motorista profissional au-
tônomo deverá, entre outros, ter no mínimo dezoi-
to anos e estar necessariamente habilitado nas 
categorias B e C. 

C) Para operar no STE, a empresa, individual ou co-
letiva, deverá dispor de escritório com sede e foro 
em Curitiba ou Região Metropolitana, bem como 
de área de sua propriedade para o estacionamen-
to dos veículos. 

D) Os veículos cadastrados para operar no Sistema 
de Transporte Escolar a partir de 1º de janeiro de 
2006 terão vida útil de 15 (quinze) anos para ca-
mioneta e microônibus e 25 (vinte e cinco) anos 
para ônibus. 

E) É expressamente vedada a transferência, total ou 
parcial, da permissão outorgada para operação no 
sistema de transporte escolar, independentemen-
te de autorização da URBS. 
 

32. Sobre a Lei Municipal 12.597/2008, que trata do 
transporte coletivo de passageiros, assinale a alterna-
tiva CORRETA. 

 
A) Para permitir melhor aproveitamento do sistema e 

visando impulsionar a prestação do serviço públi-
co de transporte coletivo de passageiros, é permi-
tida a subconcessão dos serviços contratados. 

B) O regime jurídico para contratação das operado-
ras do sistema de transporte coletivo de passagei-
ros deverá observar os procedimentos de licitação 
para a concessão de serviços públicos, vedando-
se a contratação mediante delegação ou permis-
são. 

C) É expressamente vedado à contratada transferir o 
contrato e o seu controle societário, bem como 
realizar fusões, incorporações e cisões, indepen-
dentemente da anuência prévia do poder conce-
dente. 

D) A encampação é causa de extinção do contrato 
de concessão do serviço público de transporte co-
letivo de passageiros. 
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E) Extinto o contrato de concessão, retornam à Ad-
ministração Pública todos os bens reversíveis, di-
reitos e privilégios transferidos à contratada, neles 
incluídos os veículos e frota de ônibus e instala-
ções e equipamentos de garagem. 

 

33. Indique abaixo o(s) Órgão(s) que NÃO compõe(m) o 
Sistema Nacional de Trânsito, segundo a Lei n. 
9.503/1997 (Código de Transito Brasileiro). 

 
A) As Polícias Militares dos Estados e do Distrito  

Federal. 
B) As Juntas Administrativas de Recursos de  

Infrações. 
C) A Polícia Rodoviária Federal. 
D) Os órgãos e entidades executivos rodoviários  

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

E) As guardas municipais. 
 

34. Com relação às competências dos órgãos que com-
põem o Sistema Nacional de Trânsito, segundo dispo-
sição do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n° 
9.503/97), assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Compete às JARI estimular e orientar a execução 

de campanhas educativas de trânsito. 
B) Compete ao Contran julgar os recursos interpos-

tos contra decisões das JARI. 
C) Compete ao Cetran encaminhar aos órgãos e en-

tidades executivos de trânsito e executivos rodo-
viários informações sobre problemas observados 
nas autuações e apontados em recursos, e que se 
repitam sistematicamente. 

D) Compete ao Contran estabelecer as diretrizes do 
regimento das JARI. 

E) Compete ao órgão máximo executivo de trânsito 
da União dirimir conflitos sobre circunscrição e 
competência de trânsito no âmbito dos Municí-
pios. 

 

35. O Código Civil brasileiro elenca os diversos tipos de 
sociedades, personificadas e não personificadas, de-
limitando, ainda, o espaço de responsabilidade dos 
respectivos sócios em cada modelo societário. Sobre 
o tema, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A sociedade em comum é modelo de sociedade 

personificada, na qual, justamente pelo fato de os 
atos constitutivos não terem sido inscritos perante 
o órgão competente, os sócios respondem de 
maneira subsidiária e ilimitada pelas obrigações 
sociais. 

B) Na sociedade anônima ou companhia, o capital 
divide-se em ações, obrigando-se cada sócio ou 
acionista somente pelo preço de emissão das 
ações que subscrever ou adquirir. 

C) A sociedade em conta de participação, para pro-
duzir efeitos no mundo jurídico e para adquirir 
personalidade jurídica, depende necessariamente 

da inscrição de seus atos constitutivos perante o 
órgão competente. 

D) Na sociedade em nome coletivo, cujo quadro so-
cietário pode ser formado por pessoas naturais 
e/ou por pessoas jurídicas, os sócios respondem 
solidariamente pelas obrigações sociais, porém, 
de forma limitada ao capital social subscrito e in-
tegralizado. 

E) A sociedade em comandita simples compõe-se de 
duas espécies de sócios: o ostensivo, que apare-
ce claramente nas relações sociais; e o oculto, 
que apenas responde pelas obrigações sociais 
perante o sócio ostensivo. 

 

36. Determinada sociedade de economia mista criada por 
lei, com domicílio na cidade de Curitiba/PR, mas cujo 
principal estabelecimento está sediado em Pi-
nhais/PR, foi submetida a processo falimentar aforado 
com base na Lei n. 11.101/2005, tendo falência decre-
tada na data de 06.08.2012. Considerando a situação 
hipotética, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Tendo em vista o Princípio da Preservação da 

Empresa, antes de ser submetida ao processo fa-
limentar, é necessário o indeferimento do pleito de 
recuperação judicial da sociedade de economia 
mista, sendo este um requisito indispensável à 
decretação da falência. 

B) Da decisão que decretou a falência da sociedade 
de economia mista cabe apelação, no prazo de 
quinze dias. 

C) A Lei de Falências não pode ser aplicada a socie-
dades de economia mista, por expressa vedação 
legal. 

D) É competente o foro da cidade de Curitiba/PR pa-
ra homologar o plano de recuperação judicial ou 
para decretar a falência, pois se trata do domicílio 
legal da pessoa jurídica. 

E) Por expressa disposição, a Lei de Falências pode 
ser aplicada a sociedades de economia mista que 
exerçam atividade econômica em concorrência 
com os particulares, vedando-se sua aplicação 
apenas às empresas públicas. 

 

37. Sobre Estabelecimento Empresarial, assinale a alter-
nativa CORRETA. 

 
A) A eficácia da alienação do estabelecimento so-

mente depende do pagamento de todos os credo-
res, ou do consentimento destes, se ao alienante 
não restarem bens suficientes para solver o seu 
passivo. 

B) Trata-se exclusivamente do ponto comercial, local 
em que é desenvolvida a atividade econômica do 
empresário. 

C) Passados três anos da transferência, o alienante 
do estabelecimento pode fazer concorrência ao 
adquirente independentemente de autorização 
expressa para tanto. 

D) A eficácia da alienação do estabelecimento de-
pende diretamente do consentimento expresso 
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dos credores, mesmo se ao alienante restarem 
bens suficientes para solver o seu passivo. 

E) O adquirente do estabelecimento responde pelo 
pagamento de todos os débitos anteriores à trans-
ferência, independentemente de estarem regular-
mente contabilizados pelo alienante. 

 

38. Riobaldo, funcionário público, recém-empossado no 
cargo, pensa na possibilidade de solicitar vantagem 
indevida a fim de retardar o curso de determinado 
processo. Então, em conversa com Carlos – cidadão 
que pretendia obter cópia dos respectivos documen-
tos –, e conhecendo o seu possível interesse em re-
tardar o andamento do trâmite processual, Riobaldo 
procura ressaltar ao usuário do serviço público a difi-
culdade que estava a enfrentar no trabalho e as pos-
síveis complicações dela derivadas. No entanto, du-
rante a conversa com Carlos, Riobaldo reflete melhor 
e não solicita qualquer valor, autorizando a obtenção 
das cópias e dando regular tramitação ao processo. 
Neste caso em análise, assinale a alternativa COR-
RETA. 

 
A) Riobaldo incorreu no crime de corrupção ativa. No 

entanto, como deu regular tramitação ao processo 
e forneceu os documentos para a referida cópia, 
poderá ter o benefício do arrependimento posteri-
or, reduzindo sua pena, em caso de condenação, 
de um a dois terços. 

B) Riobaldo, caso tivesse solicitado a referida vanta-
gem indevida, incorreria no crime de peculato. No 
entanto, na hipótese de Riobaldo se arrepender 
de solicitar a vantagem indevida, devolvendo o 
que recebeu e dando regular andamento ao pro-
cesso, poderá fazer jus ao benefício do arrepen-
dimento eficaz, reduzindo sua pena, em caso de 
condenação, de um a dois terços. 

C) A solicitação de vantagem indevida por parte de 
Riobaldo caracterizaria o crime de concussão. No 
entanto, fará jus, caso desista do seu intento, ao 
benefício da desistência voluntária, respondendo 
pelos atos exclusivamente já praticados.   

D) Caso Riobaldo tivesse solicitado a referida vanta-
gem indevida, com o fim de retardar o curso de 
determinado processo, tratar-se-ia do crime de 
corrupção passiva. Neste caso, o crime de cor-
rupção passiva se consuma com a mera solicita-
ção, independente do recebimento efetivo do valor 
solicitado. 

E) A solicitação de vantagem indevida, para retardar 
o andamento do processo por parte de Riobaldo, 
caracterizaria o crime de prevaricação. No entan-
to, como desistiu de seu intento, poderá fazer jus 
ao benefício do arrependimento posterior, respon-
dendo exclusivamente pelos atos já praticados. 

 

39. Quanto à extinção da punibilidade, ou seja, quando o 
Estado perde o seu direito de processar ou aplicar 
uma pena em face do cidadão, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 

A) São causas de extinção da punibilidade a morte 
do agente, graça, anistia, indulto, perempção, 
prescrição, extinção da punibilidade, progressão 
de regime e o livramento condicional. 

B) A anistia é causa de extinção da punibilidade, da-
da por ato do Poder Legislativo, o qual descrimi-
naliza determinadas condutas tidas como crimes 
políticos, militares ou eleitorais. 

C) A prescrição, depois da sentença condenatória 
com trânsito em julgado para a acusação ou de-
pois de improvido seu recurso, regula-se pela pe-
na aplicada, tendo por termo inicial a data do fato. 

D) O termo inicial da prescrição, após a sentença 
condenatória irrecorrível, inicia a partir da data do 
fato, interrompendo-se com o recebimento da de-
núncia ou queixa. 

E) A prescrição das penas restritivas de direito ocor-
re no prazo de 2 (dois) anos, quando esta for a 
única pena cominada ou aplicada. 

 

40. A Lei 11.690/2008 trouxe uma nova regulamentação 
ao Código de Processo Penal quanto às provas ilíci-
tas, em consonância com as limitações constitucionais 
quanto à obtenção de provas, incorporando a Teoria 
dos Frutos da Árvore Envenenada. A respeito da ad-
missão das provas ilícitas pelo Direito Processual Pe-
nal pátrio, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) São inadmissíveis as provas obtidas por meios ilí-

citos, ou seja, aquelas obtidas em violação às 
normas constitucionais ou legais, não havendo a 
necessidade de desentranhá-las dos autos, espe-
cialmente quando forem essenciais para a resolu-
ção do processo e puderem influenciar na decisão 
judicial. 

B) A Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, re-
cepcionada pelo Código de Processo Penal Brasi-
leiro, não admite a prova derivada da prova ilícita, 
ainda que obtida por fonte independente e sem 
qualquer nexo de causalidade entre uma e outra. 

C) O Código de Processo Penal Brasileiro admite a 
prova ilícita, ou seja, a prova obtida em violação 
às normas constitucionais ou legais, exclusiva-
mente quando esta é a única prova dos autos ca-
paz de indicar a autoria do delito. 

D) A prova declarada ilícita, assim como a prova de-
clarada ilícita por derivação, será retirada dos au-
tos principais, sendo autuada em autos apartados, 
que correrão em apenso, ficando disponíveis ao 
juiz, caso este deseje consultá-la no futuro. 

E) São inadmissíveis as provas ilícitas, ou seja, 
aquelas obtidas em violação às normas constitu-
cionais ou legais, devendo ser desentranhadas do 
processo. São também inadmissíveis as provas 
derivadas das ilícitas, desde que não possam ser 
obtidas por fontes independentes, ou quando não 
evidenciado o nexo de causalidade entre umas e 
outras. 
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