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que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE ao fiscal. 

2. Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, 
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Texto para as questões de 01 a 15. 

O que uma menina de 9 anos tem a nos ensinar 

sobre propósito? 

Encontrar um propósito através do qual se consiga 

deixar sua marca no mundo ou um sentido para aquilo 

que se faz todos os dias tornou-se um fenômeno. 

 Em uma das despretensiosas conversas que tive com 

a Isadora, minha filha de 9 anos, ela soltou, como quem 

não quer nada: “Sabia que todo mundo quer ser 

lembrado?”. Sem entender muito bem como ela tinha 

chegado a essa conclusão, pedi-lhe para que me 

contasse um pouco mais sobre essa sua observação. 

 “Quando eu crescer, quero abrir um café. Acho triste 

passar pelo mundo sem deixar alguma coisa para as 

pessoas lembrarem da gente”. Mesmo sem saber ao 

certo de onde veio essa inspiração repentina, confesso 

que meu lado mãe-fã-número-um ficou super 

orgulhoso. 

 Indo além das paredes do meu apartamento, 

encontrar um propósito, através do qual se consiga, de 

fato, deixar sua marca no mundo – como sonha a 

Isadora –, ou ainda, conseguir um sentido para aquilo 

que se faz todos os dias, tornou-se um fenômeno que 

une de tech-nerds do Vale do Silício a profissionais dos 

mais variados cargos e salários pelo Brasil e o mundo. 

Obviamente, isso só é possível quando a base da 

Pirâmide de Maslow (lembra dela?) está muito bem 

estabelecida. 

 Nos EUA, existe até um nome para esse movimento: 

“The Great Resignation” ou “A Grande Demissão”. 

Segundo o U.S. Department of Labor, só no último mês 

de fevereiro, 4,4 milhões de americanos deixaram seus 

empregos formais. Os motivos para esses números vão 

do desejo de fazer mudanças drásticas na carreira à 

necessidade de largar a profissão para cuidar de crianças 

ou parentes idosos. Além de sintomas típicos dos 

tempos atuais, como o burnout e o sentimento de 

abismo existente entre o que as pessoas acreditam e os 

valores do seu empregador. 

 Os números não afirmam, categoricamente, qual é o 

principal fator para essa debandada de trabalhadores, 

mas uma coisa é certa: para milhões de pessoas ao redor 

do mundo, a pandemia veio para rever suas prioridades. 

A remuneração deixa de ser o fator decisivo para a 

permanência em um emprego, ganhando relevância 

questões que, há poucos anos, ficavam em segundo 

plano, como modelos híbridos e flexíveis de trabalho, 

tempo gasto em deslocamentos, equilíbrio maior entre 

vida pessoal x trabalho, e até mesmo afinidade com o 

propósito da empresa. 

 Para Ariana Huffington: “A Grande Demissão na 

verdade é uma Grande Reavaliação. O que as pessoas 

estão abandonando é uma cultura de esgotamento e uma 

definição quebrada de sucesso. Ao deixar seus 

empregos, as pessoas estão afirmando seu desejo por 

uma maneira diferente de trabalhar e viver”. 

 Conheci uma dessas histórias de perto, em um dos 

encontros mensais que organizo na empresa em que 

atuo como CEO. A ideia dos bate-papos é trazer novos 

repertórios para dentro da nossa rotina de trabalho, com 

convidados que, à primeira vista, não têm nada a ver 

com o nosso “core-business”, mas que ajudam 

imensamente a furar a bolha em que vivemos. 

 Um desses convidados foi uma enfermeira. Uma 

mulher muito culta, expansiva e encantadora que, no 

alto dos seus 30 anos, decidiu dar uma guinada em sua 

vida. Depois de um período sabático pela América 

Latina, decidiu abandonar uma carreira bem-sucedida 

na área do entretenimento e estudar enfermagem. Uma 

profissão com menos perspectivas financeiras, mas 

completamente alinhada com o seu chamado. 

 “Para alguns, hospital significa morte. Para mim, é 

sinônimo de vida”. Essa foi uma das frases ditas por ela 

que mais me impactou em seu depoimento, e que, por 

semanas, me fez refletir sobre sua história de coragem e 

seu olhar transformador. 

 Mas não espere respostas certas nos momentos 

certos. Cada um tem seu tempo e suas formas de 

encontrá-las. Sabemos tão pouco sobre nós. Por isso, 

investir seu tempo (que também é dinheiro) em coisas 

que ninguém pode tirar de você, como 

autoconhecimento, é a decisão mais sábia que você 

pode tomar. É um processo transformador, que envolve 

desconforto, mas que vai te colocar numa posição de 

maior controle das suas emoções. 

 Não passe uma vida inteira esperando algo que 

ninguém jamais poderá lhe oferecer. 

 E, se eu pudesse dar mais uma dica, seria: assim 

como no mercado financeiro, nunca invista todo seu 

patrimônio em só um ativo. Não fique esperando que o 

trabalho supra todas as suas necessidades. Encontre um 

hobby. Dedique-se a um trabalho voluntário. Seja 

mentor de um jovem aprendiz. Ou, então, coloque no 

papel um plano para daqui a 2 anos e persiga-o 

incansavelmente. 

 Talvez “A Grande Demissão” seja um movimento 

coletivo de pessoas querendo encontrar seu verdadeiro 

propósito aqui na Terra. Ou, talvez, uma oportunidade 

para que consigam usar suas histórias para dar sentido 

às próprias vidas. Mas também pode ser apenas o 

reflexo de dois anos trancados em casa, e o desejo por 

uma mudança, seja ela qual for. 

 Na animação da Pixar “Viva – A Vida é uma Festa”, 

de que aliás, a Isadora é fã, é contada a história do “Dia 

de Los Muertos”, típica tradição mexicana de 

celebração aos que se foram. Diz-se que, após a morte 

de uma pessoa, ela vai para o mundo dos mortos e 

permanece lá apenas enquanto os vivos ainda se 

lembrarem dela. Quando for esquecida, aí, sim, será seu 

verdadeiro fim. 

 Não posso afirmar que veio daí a inspiração para a 

reflexão inicial da Isa, mas a conversa, que começou 

com uma questão existencial, terminou com: “Mamãe, 

qual é o sentido da vida?”. Dei a última mordida no pão 

de queijo e respondi: “Isa, que tal fazermos um 

brigadeiro?” 
Luciana Rodrigues é CEO da Grey Brasil, conselheira do board da 

Junior Achievement, membro do conselho da Iniciativa Empresarial 

LÍNGUA PORTUGUESA 



pela Igualdade Racial e do comitê estratégico de presidentes da 

Amcham.  

Vocabulário: tech-nerds: estudiosos de tecnologia. CEO: diretor 

executivo. core-business: negócios principais. burnout: síndrome de 

esgotamento mental no trabalho. hobby: passatempo, atividade para 

lazer. 

RODRIGUES, Luciana. O que uma menina de 9 anos tem a nos 

ensinar sobre propósito? Forbes Brasil, Colunas.  

 

01) Qual das expressões a seguir representa mais 

precisamente o tema do texto de Luciana Rodrigues? 

a) Crises existenciais em debate. 

b) Objetivos de carreira e de vida. 

c) Conversas entre pais e filhos. 

d) “A Grande Demissão” em detalhes. 

e) Efeitos das animações nas crianças. 

____________________________________________ 

02) Por “uma das despretensiosas conversas” (1º 

parágrafo), entende-se que a autora 

a) fazia reflexões sobre a vida com sua filha. 

b) lamentava sobre o tédio da sua filha. 

c) conversava trivialidades com sua filha. 

d) salientava a postura ética de sua filha. 

e) elogiava os dotes culinários de sua filha. 

____________________________________________ 

03) No sexto parágrafo, a autora menciona uma fala de 

Ariana Huffington em que há a expressão “definição 

quebrada de sucesso”. Tal expressão quer dizer 

a) sucesso profissional que preza pela quebra de 

expectativas do empregador a todo momento. 

b) sucesso pessoal cujos esforços se espalham para o 

ambiente profissional, quebrando os limites entre as 

áreas. 

c) sucesso escolar e acadêmico que não leva em 

consideração os desejos profissionais reais do 

estudante. 

d) sucesso profissional que não leva em consideração 

eventuais prejuízos à vida do trabalhador. 

e) sucesso pessoal que preza pela quebra das 

expectativas dos familiares em relação ao papel do 

indivíduo na empresa. 

____________________________________________ 

04) Analise a ilustração a seguir, a qual diz respeito à 

chamada Pirâmide de Maslow (ou Teoria da Hierarquia 

das Necessidades Humanas). 

 
“[...] Essa teoria apresenta de forma simples, porém 

muito verdadeira, que há uma divisão hierárquica nas 

necessidades do ser humano. [...]” 
GOLDACKER, Fabiano. Por que a Pirâmide de Maslow é tão atual? 

LinkedIn, 

Após observar a ilustração apresentada, torna-se 

possível afirmar que a autora citou essa hierarquia em 

seu texto (3º parágrafo), pois 

a) os propósitos profissionais da base da pirâmide não 

têm valor se os valores hierárquicos superiores de 

Maslow não forem alcançados primeiro. 

b) não é possível que o profissional alcance as 

necessidades de autorrealização e de autoestima se ele 

não se dedicar o suficiente para suprir suas necessidades 

sociais. 

c) o trabalho com propósitos relacionados ao topo da 

hierarquia de Maslow só é possível se o indivíduo não 

depende do trabalho unicamente para suprir as 

necessidades da base da pirâmide. 

d) não é possível que o indivíduo alcance as 

necessidades básicas no trabalho se ele não se esforçar 

o suficiente para se autorrealizar e para elevar a 

autoestima em relação às necessidades sociais. 

e) o trabalho com propósitos relacionados à base da 

pirâmide de Maslow só é possível se o indivíduo não 

depende do trabalho unicamente para suprir as 

necessidades do topo da hierarquia. 

____________________________________________ 

05) O movimento denominado “A Grande Demissão”, 

segundo o que foi citado pela autora, diz respeito  

a) à mudança de profissão requisitada por muitas 

pessoas que desejam cuidar mais de seus parentes. 

b) à mudança de profissão a que muitas pessoas 

procedem visando a uma maior dedicação a atividades 

de lazer. 

c) à demissão requisitada pelas pessoas que querem 

mudar algum aspecto na vida profissional e/ou pessoal. 

d) à mudança de profissão a que muitas pessoas 

procedem devido à incompatibilidade de horários. 

e) à demissão em massa de profissionais que não têm 

disponibilidade total para as grandes empresas. 

____________________________________________ 

06) No oitavo parágrafo do texto, a autora menciona o 

caso de uma mulher que resolveu “dar uma guinada em 

sua vida”. Conforme se percebe nesse parágrafo, o 

termo “guinada” quer dizer 

a) prejuízos no comportamento pessoal em razão do 

lado profissional. 

b) mudança de vida profissional que preza pela 

autonomia. 

c) mudança de comportamento profissional em 

benefício do cliente. 

d) alteração na vida pessoal em prol do cuidado com 

pacientes. 

e) mudança radical de estilo de vida e/ou de profissão. 

____________________________________________ 

07) Segundo o texto, investir no autoconhecimento é 

uma decisão sábia (10º parágrafo) porque é algo que 

a) permanece eternamente com a pessoa que nele 

investiu. 

b) auxilia o indivíduo a se manter mentalmente 

saudável. 

c) permite ao ser humano saber mais sobre a profissão 

dos sonhos. 



d) transfere ao indivíduo a responsabilidade de seus 

atos. 

e) permite às pessoas serem mais empáticas com o 

próximo. 

____________________________________________ 

08) No fragmento “A ideia dos bate-papos é trazer 

novos repertórios para dentro da nossa rotina de 

trabalho, com convidados que, à primeira vista, não têm 

nada a ver com o nosso ‘core-business’, mas que ajudam 

imensamente a furar a bolha em que vivemos.” (7º 

parágrafo), a expressão em destaque   

a) é denotativa, pois diz respeito ao local físico em que 

a autora vive. 

b) é conotativa, visto que trata da descrição de um 

espaço físico em que há a convivência de trabalhadores. 

c) é denotativa, uma vez que caracteriza o espaço 

abstrato em que os funcionários da empresa convivem.  

d) é conotativa, pois diz respeito ao modo limitado de 

viver e de trabalhar dos colaboradores da empresa. 

e) é denotativa, visto que trata da descrição de um 

espaço físico em que os diretores da empresa se reúnem. 

____________________________________________ 

09) No trecho “Em uma das despretensiosas conversas 

que tive com a Isadora, minha filha de 9 anos, ela 

soltou, como quem não quer nada: ‘Sabia que todo 

mundo quer ser lembrado?’.” 1º§, as vírgulas foram 

usadas para isolar a estrutura sublinhada porque ela é  

a) um vocativo. 

b) um advérbio extenso deslocado. 

c) um termo em elipse. 

d) um termo em uma enumeração. 

e) um aposto explicativo. 

____________________________________________ 

10) No 12º parágrafo do texto, devido ao tópico tratado 

pela autora, há o predomínio de um modo verbal. Esse 

modo é o  

a) indicativo. 

b) subjuntivo. 

c) imperativo. 

d) infinitivo. 

e) gerundivo. 

____________________________________________ 

11) Analise as proposições a seguir, cuja temática é o 

uso das aspas no texto de Luciana Rodrigues. 

I. No 1º, no 2º, no 9º e no último parágrafo, as aspas 

foram utilizadas para sinalizar falas em discurso 

indireto. 

II. No 7º parágrafo, as aspas foram inseridas para marcar 

um estrangeirismo dentro do texto. 

III. No penúltimo parágrafo, as aspas foram empregadas 

para sinalizar títulos dados a uma produção artística e a 

uma festa popular. 

Está(ão) correta(s) 

a) apenas a I. 

b) apenas a II. 

c) apenas a III. 

d) a II e a III. 

e) a I, a II e a III. 

____________________________________________ 

 

12) Em “Obviamente, isso só é possível quando a base 

da Pirâmide de Maslow (lembra dela?) está muito bem 

estabelecida.” 3º§, as letras maiúsculas foram 

empregadas, respectivamente, para indicar  

a) dois substantivos próprios. 

b) uma palavra que inicia uma sentença e uma expressão 

substantiva própria. 

c) duas palavras que iniciam sentenças. 

d) um substantivo próprio e uma palavra que inicia uma 

sentença. 

e) um substantivo comum, e uma expressão substantiva 

própria. 

____________________________________________ 

13) No trecho “A ideia dos bate-papos é trazer novos 

repertórios para dentro da nossa rotina de trabalho [...]”, 

o plural do substantivo composto assinalado se justifica 

da forma que ele foi feito, pois 

a) a primeira palavra é um verbo, que não recebe plural 

em –s, e a segunda é um pronome, que apresenta plural 

em –s. 

b) ambas as palavras são verbos, portanto o plural é 

marcado apenas em um deles. 

c) a primeira palavra é um verbo, que não recebe plural 

em –s, e a segunda é um substantivo, que apresenta 

plural em –s. 

d) ambas as palavras, são substantivos, portanto o plural 

é marcado em apenas um deles. 

e) a primeira palavra é um advérbio, que não se flexiona, 

e a segunda é um adjetivo, que recebe plural em –s. 

____________________________________________ 

14) Assinale a alternativa em que o conectivo destacado 

exerce, no texto de Luciana Rodrigues, a função 

indicada entre os colchetes. 

a) “[...] investir seu tempo (que também é dinheiro) em 

coisas que ninguém pode tirar de você, como[exemplificação] 

autoconhecimento, é a decisão mais sábia que você 

pode tomar.”  

b) “E, se eu pudesse dar mais uma dica, seria: assim 

como[condição] no mercado financeiro, nunca invista todo 

seu patrimônio em só um ativo.” 

c) “Obviamente, isso só é possível quando[concessão] a 

base da Pirâmide de Maslow (lembra dela?) está muito 

bem estabelecida.” 

d) “Talvez ‘A Grande Demissão’ seja um movimento 

coletivo de pessoas querendo encontrar seu verdadeiro 

propósito aqui na Terra. Ou[exclusão], talvez, uma 

oportunidade para que consigam usar suas histórias para 

dar sentido às próprias vidas.” 

e) “Mesmo[igualdade] sem saber ao certo de onde veio essa 

inspiração repentina, confesso que meu lado mãe-fã-

número-um ficou super orgulhoso.” 
____________________________________________________________ 

15) A palavra “mãe-fã-número-um” 2º §, foi criada pela 

autora a partir do processo de formação de palavras 

denominado 

a) derivação parassintética. 

b) derivação regressiva. 

c) derivação imprópria. 

d) composição por aglutinação. 

e) composição por justaposição 

____________________________________________ 



 

  

 

16) Qual a função do comando “CTRL+ALT+DEL” no 

Windows? 

a) Abrir o Windows Explorer. 

b) Copiar uma imagem da tela atual para a área de 

transferência. 

c) Ele alterna as guias (abas) das janelas que tem abas, 

avançando, e em alguns programas, alterna os 

documentos abertos. 

d) Esse comando abre o gerenciador de tarefas, 

permitindo que programas travados sejam fechados. 

e) Selecionar os menus do programa atual.  
____________________________________________ 

17) Ao clicar com o botão direito em algum aplicativo 

do bloco de aplicativos, da tela de início do Windows, 

quais as opções de ações aparecem?  

a) Desafixar da Tela Inicial • Fixar na barra de tarefas • 

Desinstalar • Redimensionar • Desligar bloco dinâmico 

b) Desafixar da Tela Inicial • Fixar na barra de tarefas • 

Desinstalar • Redimensionar 

c) Desafixar da Tela Inicial • Fixar na barra de tarefas • 

Desligar bloco dinâmico 

d) Desafixar da Tela Inicial • Fixar na barra de tarefas • 

Redimensionar • Desligar bloco dinâmico 

____________________________________________ 

18) Considerando o MS-Word 2019, na aba de 

comando, “Página Inicial” temos o ícone , cuja 

função é: 

a) Copiar o texto selecionado.  

b) Limpar toda a formatação. 

c) Apagar o parágrafo. 

d) Destacar algumas palavras. 

e) Justificar o texto selecionado. 

____________________________________________ 

19) Qual dos componentes eletrônicos abaixo é 

responsável por armazenar o sistema operacional 

instalado no computador? 

a) Memória RAM. 

b) HD ou SSD. 

c) Bateria da BIOS. 

d) Processador. 

e) Gabinete. 

____________________________________________

20) Além dos softwares como antivírus para proteção de 

dados do computador existe um dispositivo físico muito 

interessante e comumente utilizado.  

O texto acima se refere a(o): 

a) Firewall. 

b) Acess Point. 

c) Roteador. 

d) Hub. 

e) Repetidor. 

____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

21) Em conformidade com o Código Penal Brasileiro, 

em que pese o tempo do crime, é CORRETO 

afirmar que, no Brasil, considera-se praticado o 

crime: 

a) no momento do resultado, apenas. 

b) no momento da ação, apenas. 

c) no momento da ação ou omissão, apenas. 

d) no momento do resultado, apenas. 

e) no momento da ação ou omissão, ou, se for em 

outro momento, considerar o momento do resultado. 

____________________________________________ 
22) Analise as proposições e responda. 

I – Crimes contra a vida do Presidente da República. 

II – Crimes contra a liberdade do Presidente da 

República. 

III – Crimes contra a administração, por quem está a seu 

serviço. 

IV – Crimes de genocídio, quando o agente for 

brasileiro ou domiciliado no Brasil. 

Em consonância com o Código Penal Brasileiro, é 

CORRETO afirmar que ficaram sujeito à lei brasileira, 

embora cometidos no estrangeiro, as proposições 

indicadas na alternativa: 

a) I e II, apenas. 

b) II, III e IV, apenas. 

c) I, III e IV, apenas. 

d) I, II, III e IV. 

e) I e III, apenas. 

____________________________________________ 
23) Analise as proposições e responda. 

I – Cuidado. 

II – Proteção. 

III – Vigilância. 

Em consonância com o Código Penal Brasileiro, a 

omissão é penalmente relevante quando o omitente 

devia e podia agir para evitar o resultado. Nesse sentido, 

entre as proposições dispostas, é CORRETO afirmar 

que o dever de agir incumbe a quem tenha por lei a 

obrigação de: 

a) I, II ou III. 

b) I, apenas. 

c) II, apenas. 

d) III, apenas. 

e) I e II, apenas. 

____________________________________________ 
24) O Código Penal Brasileiro define que não há 

crime quando o agente pratica o fato em estado de 

necessidade, em legítima defesa, em estrito 

cumprimento de dever legal ou no exercício regular de 

direito. Contudo, é CORRETO afirmar que dentre as 

hipóteses descritas, o agente responderá pelo excesso 

culposo na indicada na alternativa: 

a) Em estrito cumprimento de dever legal, apenas. 

b) Todas as situações descritas pelo enunciado. 

c) Estado de necessidade, apenas. 

d) Legítima defesa, apenas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NOÇÕES DE INFORMÁTICA 



e) Em estrito cumprimento de dever legal ou no 

exercício regular de direito, apenas. 

____________________________________________ 
 

25) O Código Penal Brasileiro define que, a 

limitação de fim de semana consiste na obrigação de 

permanecer aos sábados e domingos, em casa de 

albergado ou outro estabelecimento adequado, por, no 

mínimo: 

a) cinco horas diárias. 

b) cito horas diárias. 

c) doze horas diárias. 

d) seis horas diárias. 

e) quatro horas diárias. 

____________________________________________ 
26) Analise as proposições e responda. 

I - O Governador de Estado ou do Distrito Federal. 

II - O Procurador-Geral da República. 

III - O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil. 

IV - Partido político com representação no Congresso 

Nacional. 

V - Confederação sindical ou entidade de classe de 

âmbito nacional. 

Em consonância com a Carta Magna, Constituição 

Federal de 1988, entre os apresentados pelas 

proposições, poderão propor ação declaratória de 

constitucionalidade: 

a) I, IV, apenas. 

b) I, II, IV e V, apenas. 

c) IV e V, apenas. 

d) I, II e IV, apenas. 

e) I, II, III, IV e V. 

____________________________________________ 
27) Em conformidade com a Constituição Federal 

de 1988, podemos afirmar que, declarada a 

inconstitucionalidade por omissão de medida para 

tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao 

Poder competente para que seja tomada as providencias 

pertinentes e, nos casos que se se trate de órgão 

administrativo, para ser feito no prazo de:  

a) quinze dias. 

b) trinta dias. 

c) quarenta e cinco dias. 

d) sessenta dias. 

e) noventa dias. 

____________________________________________ 
28) A luz do texto constitucional, podemos afirmar 

que, na hipótese do órgão responsável por apreciar a 

inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato 

normativo, ele citará previamente, para que defenda o 

ato ou texto impugnado, o indicado na alternativa: 

a) Presidente da OAB. 

b) Conselho de Constitucionalidade e Justiça do 

Congresso Nacional. 

c) Congresso Nacional. 

d) Advogado-Geral da União. 

e) Procurador Geral da União. 

____________________________________________ 
 

29) A luz da Constituição Federal de 1988, é 

CORRETO afirmar que a competência de julgar, 

originariamente, ação direta de inconstitucionalidade de 

lei ou ato normativo federal ou estadual será do 

Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, é CORRETO 

afirmar que a competência de processar ação direta de 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou 

estadual pertence ao indicado na alterantiva:  

a) Supremo Tribunal Federal. 

b) Ministério Público Federal. 

c) Comissão de justiça do Senado. 

d) Congresso Nacional. 

e) Câmara dos deputados. 

____________________________________________ 
 

30) Em se tratando das Súmulas do Supremo 

Tribunal Federal, poderão provocar, a aprovação, 

revisão ou cancelamento de súmula, EXCETO: 

a) Presidente da República. 

b) Presidente do Senado Federal. 

c) Governador de Estado. 

d) Mesa da Assembleia legislativa. 

e) Mesa da Câmara dos Deputados. 

____________________________________________ 
 

31) Como um dos mais importantes remédios 

constitucionais, podemos citar o Habeas Corpus, que 

vem garantir ao cidadão o direito de ir e vir, protegendo 

sua liberdade de se locomover, quando esteja ameaçada 

ou restringida por abusos de poder ou por ilegalidades. 

Nesse sentido, analise as proposições e responda. 

I – Menores de idade. 

II – Estrangeiros. 

III – Pessoas Jurídicas. 

IV - Analfabeto, alguém poderá assinar o pedido a seu 

rogo. 

Assinale a alternativa que apresente, entre os elencados, 

aqueles que poderão impetrar Habeas Corpus. 

a) II e III, apenas. 

b) III, apenas. 

c) I e IV, apenas. 

d) II, apenas. 

e) I, II, III e IV. 

____________________________________________ 
32) Analise as proposições e responda. 

I - Pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do 

outro, mediante instrumento público, 

independentemente de homologação judicial, ou por 

sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 

dezesseis anos completos; 

II - Pelo exercício de emprego público efetivo; 

III - Pela colação de grau em curso de ensino superior; 

IV - Pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela 

existência de relação de emprego, desde que, em função 

deles, o menor com dezesseis anos completos tenha 

economia própria. 

 

Em consonância com o Código Civil Brasileiro, 

instituído pela Lei 10.406 de 2002, podemos afirmar 

que a menoridade cessa aos dezoitos anos completos, 



quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos 

da vida civil. Nesse sentido, assinale a alternativa que 

indique, entre as proposições dispostas, hipóteses em 

que cessará a incapacidade para os menores. 

a) I, II, III e IV. 

b) I e IV, apenas. 

c) I, II e IV, apenas. 

d) III e IV, apenas. 

e) III, apenas. 

____________________________________________ 
33) Em conformidade com o Código Civil 

brasileiro, podemos afirmar que, poderá ser declarada a 

morte presumida, sem decretação de ausência, entre 

outras, na hipótese de alguém desaparecido em 

campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado, após 

o término da guerra, em até: 

a) Dois anos para o desaparecido e trinta anos se feito 

prisioneiro. 

b) Dois anos para os dois casos. 

c) Cinco anos para o desaparecido e vinte e cinco anos 

se feito prisioneiro. 

d) Cinco anos para o desaparecido e um ano se 

prisioneiro. 

e) Um ano para o desaparecido e cinco se prisioneiro. 

____________________________________________ 
34) O Código Civil Brasileiro define que é anulável 

o negócio concluído pelo representante em conflito de 

interesses com o representado, se tal fato era ou devia 

ser do conhecimento de quem com aquele tratou. Nesse 

sentido é CORRETO afirmar que, a contar da conclusão 

do negócio ou da cessação da incapacidade, o prazo de 

decadência, para pleitear-se a anulação descrita, é de: 

a) cento e vinte dias. 

b) cento e oitenta dias. 

c) noventa dias. 

d) sessenta dias. 

e) quarenta e cinco dias. 

____________________________________________ 
35) É previsto pelo Código Civil Brasileiro que, no 

momento da conclusão do contrato, pode uma das partes 

reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve 

adquirir os direitos e assumir as obrigações dele 

decorrentes. Nesse sentido, a luz do Código Civil 

Brasileiro, é CORRETO afirmar que, se outro não tiver 

sido estipulado, essa indicação deve ser comunicada à 

outra parte, contado da data da conclusão do contrato, 

no prazo de: 

a) dez dias. 

b) quinze dias. 

c) doze dias. 

d) cinco dias. 

e) trinta dias. 

____________________________________________ 
36) Em consonância com a Constituição Federal de 

1988, é CORRETO afirmar que garantir o 

desenvolvimento nacional é:  

a) Um dos deveres sociais previsto pela Constituição 

Federal. 

b) Uma das garantias Constitucionais prevista 

previstas pela Constituição Federal. 

c) Um dos princípios constitucionais da República 

Federativa do Brasil. 

d) Um dos fundamentos da Constituição Federal de 

1988. 

e) Um dos objetivos fundamentais da Constituição 

Federal de 1988. 

____________________________________________ 
37) Analise as proposições e responda. 

I – Ministro de Estado. 

II – Comandantes das Forças Armadas (Marinha, 

Exército e Aeronáutica). 

III – Superior Tribunal de Justiça. 

Em que pese os remédios constitucionais, expressos 

pela Constituição Federal de 1988, é CORRETO 

afirmar que, entre as proposições dispostas, o Superior 

Tribunal de Justiça será competente para processar e 

julgar, originariamente, habeas data contra: 

a) I e II, apenas. 

b) II, apenas. 

c) III e I, apenas. 

d) I, II e III. 

e) I, apenas. 

____________________________________________ 
38) Em conformidade com o texto constitucional 

em que pese sua regulamentação sobre os remédios 

constitucionais, é CORRETO afirmar que compete 

processar e julgar originariamente, mandado de 

segurança contra o Ministro de Estado, pertence ao: 

a) Superior Tribunal de Justiça. 

b) Supremo Tribunal Federal. 

c) Congresso Nacional. 

d) Conselho de Justiça Federal. 

e) Mesa do Senado Federal, como função atípica. 

____________________________________________ 
39) No Brasil a soberania popular será exercida 

pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com 

valor igual para todos, assim prevê a Constituição 

Federal de 1988. Nesse sentido, é CORRETO afirmar 

que, instruída a ação com provas de abuso de poder 

econômico, corrupção ou fraude, o mandato eletivo 

poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo 

de:  

a) quinze dias. 

b) trinta dias. 

c) quarenta e cinco dias. 

d) dez dias. 

e) cinco dias. 

____________________________________________ 
40) Atendidos os princípios e preceitos 

estabelecidos na Constituição Federal de 1988, e na 

Constituição do respectivo Estado, é CORRETO 

afirmar que o Município irá reger-se por Lei Orgânica, 

aprovada por dois terços dos membros da Câmara 

Municipal, votada em dois turnos, com o interstício 

mínimo de: 

a) cinco dias. 

b) dez dias. 

c) quinze dias. 

d) vinte dias. 

e) vinte e cinco dias. 


