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Analista Jurídico 

 

Língua Portuguesa 
 
Questão 01) 
“Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços, 
estes não invejam o juízo e a prudência dos 
velhos: uns conhecem o que perderam, os outros 
desconhecem o que lhes falta.” (Marquês de 
Maricá) 
Assinale a alternativa que representa a colocação 
pronominal do vocábulo em destaque: 
 
A) Mesóclise. 
B) Prosopopeia. 
C) Próclise. 
D) Metonímia. 
E) Ênclise. 
 
Questão 02) 
Indique a frase INCORRETA de acordo com a 
norma culta: 
 
A) Vitor comprou algumas couves-flores para o 

restaurante. 
B) A maioria dos cidadãos votou em Bolsonaro. 
C) O bíceps direito do paciente está distendido.  
D) Hoje em dia, os abaixos-assinados virtuais 

são muito comuns.  
E) Cuidado com os degraus molhados!  
 
Questão 03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lendo a tirinha “Armandinho”, constatamos que a 
palavra “clima” apresentou uma multiplicidade de 
sentidos. Como denominamos esse efeito? 
 
A) Sinonímia. 
B) Polissemia. 
C) Hiponímia. 
D) Hipérbole. 
E) Hiperonímia. 
 
 
Questão 04) 
Assinale a alternativa cuja grafia está 
INCORRETA, segundo o Novo Acordo 
Ortográfico. 
 
A) Fiéis. 
B) Paranoico. 
C) Anti-herói. 
D) Feiura. 
E) Conteiner. 

Leia o texto a seguir para responder às 
questões 5, 6 e 7. 
 
“Choviam convites de jantares e bailes. A viuvinha 
recusava-os todos por causa do seu mau estado 
de saúde. 
Foi uma verdadeira calamidade. 
Entraram a chover as visitas e bilhetes. Muitas 
pessoas achavam que a doença devia ser interna, 
muito interna, profundamente interna, visto que lhe 
não apareciam sinais no rosto. Os nervos (eternos 
caluniados!) foram a explicação que geralmente 
se deu à singular moléstia da moça. 
Três meses correram assim, sem que a doença de 
Paula cedesse uma linha aos esforços do médico. 
Os esforços do médico não podiam ser maiores; 
de dois em dois dias uma receita. Se a doente se 
esquecia do seu estado e estava a falar e a corar 
como quem tinha saúde, o médico era o primeiro a 
lembrar-lhe o perigo, e ela obedecia logo 
entregando-se à mais prudente inação.”  
(Fonte: A Última Receita. Obra Completa, 
Machado de Assis, vol. II, Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1994. Publicado originalmente em Jornal 
das Famílias, setembro de 1875.) 
 
Questão 05) 
Qual das informações a seguir está CORRETA de 

acordo com o texto? 
 
A) A doença da moça começou a melhorar antes 

de três meses de tratamento. 
B) O tema central do trecho citado é uma 

calamidade. 
C) A viuvinha recusava todos os cuidados 

médicos. 
D) Em “a doença devia ser interna, muito interna, 

profundamente interna”, há uma repetição 
desnecessária do adjetivo. 

E) “Prudente inação” significa um estado de falta 
de força ou estímulo para atuar em momento 
de cautela.  

 
Questão 06) 

No fragmento do texto citado, o verbo “chover” (1º 
e 3º parágrafos): 
 
I. É defectivo. 
II. Indica fenômeno da natureza.  
III. Não é impessoal. 
 
Estão CORRETAS as afirmações: 

 
A) I e III. 
B) I, II e III.  
C) Apenas I.  
D) Apenas II. 
E) Apenas III. 
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Questão 07) 
Indique a alternativa em que o vocábulo NÃO é 

formado por sufixação: 
 
A) Verdadeira. 
B) Inação. 
C) Profundamente. 
D) Viuvinha. 
E) Caluniados. 
 
Questão 08) 
Marque a opção em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente, de acordo com a norma 
culta: 
 
A) Pretensão, analisar, consiliar. 
B) Excesso, ancioso, siso. 
C) Exceção, preveem, abcesso. 
D) Excesso, torsão, ironizar. 
E) Forceps, empecilho, obcecado.  
 
Questão 09) 

Complete as lacunas abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA:  

 
I. A opinião do presidente _______ do esperado.  
II. Um _______ pediatra foi demitido.  
III. Muitos comerciais de televisão irritam o 
_______.  
IV. A _______ de neurologia do hospital estava 
desfalcada.  
 
A) I. diferiu; II. eminente; III. espectador;  

IV. seção. 
B) I. deferiu; II. iminente; III. expectador;  

IV. cessão. 
C) I. diferiu; II. iminente; III. espectador; 

IV. sessão. 
D) I. diferiu; II. eminente; III. expectador;  

IV. seção. 
E) I. diferiu; II. eminente; III. expectador;  

IV. cessão. 
 
Questão 10) 
Na frase “Dicas para que emagreça mesmo que 
coma de tudo”, as conjunções destacadas 
indicam, respectivamente: 
 
A) Consecução e conformidade. 
B) Causa e condição. 
C) Finalidade e condição. 
D) Causa e conformidade. 
E) Finalidade e concessão. 
 
 

 
 
 
 
 

Conhecimento Específico 
 

Questão 11) 
Nas concessões de serviço público, ocorre uma 
cobrança dos usuários sempre que os mesmos 
usam o serviço. Esse valor é fixado pelo preço da 
proposta vencedora da licitação e a ele dá-se o 
nome de: 
 
A) Taxa; 
B) Imposto; 
C) Tarifa; 
D) Contribuição de melhoria; 
E) Aporte financeiro. 
 
Questão 12) 

O substituto do cargo em comissão fará jus à 
retribuição pelo exercício do cargo ou função de 
direção ou chefia, nos casos dos afastamentos ou 
impedimentos legais do titular, quando a 
substituição for superior ao seguinte quantitativo 
de dias consecutivos:  
 
A) 20 dias; 
B) 10 dias; 
C) 15 dias; 
D) 30 dias; 
E) 5 dias. 
 
Questão 13) 

A modalidade de licitação que deve ser escolhida 
pela Administração Pública para a alienação de 
bem imóvel de uma autarquia federal, avaliada por 
50 mil reais, será:  
 
A) Tomada de preços; 
B) Concorrência pública; 
C) Convite; 
D) Concurso; 
E) Pregão. 
 
Questão 14) 

A concessão de obras públicas de que trata a Lei 
nº 8987, de 1993, quando envolver, 
adicionalmente, ao valor cobrado dos usuários, 
contraprestação pecuniária do parceiro público ao 
parceiro privado, será denominada   concessão:     
 
A) Partite; 
B) Administrativa; 
C) Cruzada; 
D) Conveniada; 
E) Patrocinada. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm
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Questão 15) 
Celebrar parcerias da Administração Pública com 
entidades privadas sem a observância das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis 
à espécie corresponde a caso de improbidade 
administrativa: 
 
A) que causa prejuízo ao erário; 
B) que importa enriquecimento ilícito; 
C) decorrente de concessão indevida de benefício 

financeiro; 
D) que atenta contra os princípios da 

Administração Pública; 
E) decorrente de aplicação indevida de tributo. 
 
Questão 16) 

Os Estados podem incorporar-se entre si, 
subdividir-se ou desmembrar-se para se 
anexarem a outros, ou formarem novos Estados 
ou Territórios Federais, mediante aprovação da 
população diretamente interessada, através de 
plebiscito, e do Congresso Nacional, por: 
 
A) Lei complementar; 
B) Emenda constitucional; 
C) Lei ordinária; 
D) Decreto legislativo; 
E) Medida provisória. 
 
Questão 17) 

Os Tribunais de Justiça estaduais poderão 
declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo do Poder Público estadual somente 
pelo seguinte quorum:   
 
A) maioria absoluta de seus membros; 
B) maioria simples de seus membros; 
C) maioria absoluta dos presentes; 
D) maioria simples dos presentes; 
E) quatro quintos dos presentes. 
 
Questão 18) 

Processar e julgar originariamente a ação 
declaratória de constitucionalidade de Decreto 
federal é competência do seguinte órgão do Poder 
Judiciário: 
 
A) Superior Tribunal de Justiça; 
B) Supremo Tribunal Federal; 
C) Tribunal Regional Federal do Distrito Federal; 
D) Tribunal de Justiça do Distrito Federal; 
E) Conselho Nacional de Justiça. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 19) 
A pretensão dos credores NÃO pagos contra os 

sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o 
prazo da publicação da ata de encerramento da 
liquidação da sociedade, prescreve no seguinte 
tempo: 
 
A) 4 anos; 
B) 2 anos; 
C) 3 anos; 
D) 1 ano; 
E) 5 anos. 
 
Questão 20) 

Segundo o Código Civil, os contratantes são 
obrigados a guardar, assim na conclusão do 
contrato, como em sua execução, os princípios de:  
 
A) Respeito ao direito adquirido e à legitimidade; 
B) Liberdade e segurança jurídica; 
C) Ampla defesa e contraditório; 
D) Inviolabilidade de pensamentos e legalidade; 
E) Probidade e boa-fé. 
 
Questão 21) 
Não obstante o prazo ajustado para o pagamento, 
se antes da tradição o comprador cair em 
insolvência, poderá o vendedor, até que o 
comprador lhe dê caução de pagar no tempo 
ajustado: 
 
A) Indicar mediador para a demanda; 
B) Depositar a coisa em Juízo; 
C) Sobrestar na entrega da coisa; 
D) Antecipar a data do pagamento; 
E) Requerer a nulidade do contrato. 
 
Questão 22) 

A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice 
pode ser anulada pelo outro cônjuge, ou por seus 
herdeiros necessários, até o seguinte prazo 
depois de dissolvida a sociedade conjugal: 
 
A) dez anos; 
B) um ano; 
C) cinco anos; 
D) dois anos; 
E) quinze anos. 
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Questão 23) 
Os acréscimos formados, sucessiva e 
imperceptivelmente, por depósitos e aterros 
naturais ao longo das margens das correntes, ou 
pelo desvio das águas destas, pertencem aos 
donos dos terrenos marginais, sem indenização, e 
tomam o nome de: 
 
A) avulsão; 
B) aluvião; 
C) álveo abandonado; 
D) formação de ilhas; 
E) usucapião. 
 
Questão 24) 
Os fornecedores respondem solidariamente pelos 
vícios de quantidade do produto sempre que, 
respeitadas as variações decorrentes de sua 
natureza, seu conteúdo líquido for inferior às 
indicações constantes do recipiente, da 
embalagem, rotulagem ou de mensagem 
publicitária. Dentre as hipóteses legais possíveis e 
descritas no Código do Consumidor, NÃO poderá 
o consumidor exigir o seguinte: 
 
A) a retirada imediata de circulação dos produtos 

da mesma espécie;  
B) o abatimento proporcional do preço; 
C) a complementação do peso ou medida; 
D) a substituição do produto por outro da mesma 

espécie sem os aludidos vícios; 
E) a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada. 
 
Questão 25) 
Segundo a Lei nº 8078, de 1990, prescreve em 
cinco anos a pretensão à reparação pelos danos 
causados por fato do produto ou do serviço, 
iniciando-se a contagem do prazo a partir:  
 
A) do conhecimento do dano e de sua autoria; 
B) da data de venda do produto constante na nota 

fiscal; 
C) da comunicação do fato ao Ministério Público; 
D) da notificação do dano ao vendedor; 
E) do registro de boletim de ocorrência do prejuízo 

sofrido. 
 
Questão 26) 
Tramitando o processo perante outro juízo, os 
autos serão remetidos ao juízo federal competente 
se nele intervier a União, suas empresas públicas, 
entidades autárquicas e fundações, ou conselho 
de fiscalização de atividade profissional, na 
qualidade de parte ou de terceiro interveniente, 
EXCETO as ações de: 

 
 
 
 

A) execução de julgado; 
B) dissolução de sociedade; 
C) responsabilidade civil; 
D) reconhecimento de dívida; 
E) insolvência civil.  
 
Questão 27) 
Nos casos em que a urgência for contemporânea 
à propositura da ação, a petição inicial pode 
limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 
indicação do pedido de tutela final, com a 
exposição da lide, do direito que se busca realizar 
e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil 
do processo. Concedida a tutela antecipada, o 
autor deverá aditar a petição inicial, com a 
complementação de sua argumentação, a juntada 
de novos documentos e a confirmação do pedido 
de tutela final, no seguinte prazo legal se outro 
prazo maior NÃO for fixado pelo juiz:  
 
A) 10 dias; 
B) 30 dias; 
C) 15 dias; 
D) 20 dias; 
E) 5 dias. 
 
Questão 28) 
Segundo a regra processual em vigor, o pedido de 
concessão de efeito suspensivo a recurso 
extraordinário ou a recurso especial poderá ser 
formulado por requerimento dirigido ao tribunal 
superior respectivo, no período compreendido 
entre a:  
 
A) decisão de distribuição do recurso e a 

intimação para a apresentação de contra 
razões; 

B) data do julgamento do recurso no segundo grau 
e a interposição no Tribunal Superior; 

C) publicação da decisão de admissão do recurso 
e sua distribuição; 

D) interposição do recurso no Tribunal Superior e 
a apresentação de contra razões; 

E) data de certidão de interposição de recurso e o 
despacho ao Ministério Público. 
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Questão 29) 
Para a conceituação dos casos de nulidade do ato 
administrativo, pela propositura de ação popular, a 
inexistência dos motivos se verifica quando: 
 
A) ocorre a observância incompleta de 

formalidades indispensáveis à existência do 
ato; 

B) a matéria de fato ou de direito é juridicamente 
inadequada ao resultado obtido; 

C) o resultado do ato importa em violação de ato 
normativo; 

D) o ato é praticado visando a fim diverso do 
previsto, explicitamente, na regra de 
competência; 

E) o ato não se incluir nas atribuições legais do 
agente que o praticou. 

 
Questão 30) 
Nos dissídios coletivos, a representação para 
instaurar a instância, em hipóteses que NÃO 
tenha ocorrido suspensão do trabalho, é 
prerrogativa:  
 
A) das associações sindicais; 
B) do Presidente do Tribunal Regional do 

Trabalho; 
C) do Procurador da Justiça do Trabalho; 
D) do Vice-Presidente do Tribunal Regional do 

Trabalho; 
E) do Procurador Geral de Justiça do Estado. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noções de Informática 
 

Questão 31) 

Um funcionário do  
está visualizando a Área de Trabalho na tela do 
computador sob gerência do No Windows 7 BR. 
Em determinado momento, ele pressionou a tecla 

 isoladamente. Esse procedimento tem por 
objetivo acionar o seguinte recurso do sistema 
operacional: 
  

A) Windows Update; 

B) Menu Iniciar; 

C) Painel de Controle; 

D) Menu de Configurações; 

E) Windows Explorer. 
 
Questão 32) 
No Windows 7 versão em português, fecha-se 

uma janela clicando-se no botão  existente 
no canto superior direito ou por meio de um atalho 
de teclado que corresponde ao acionamento 
simultâneo das teclas Alt e: 
     

A) F1; 

B) F2;  

C) F3; 

D) F4; 

E) F5. 
 
Questão 33) 

No uso dos recursos do gerenciador de pastas e 
arquivos no Windows 7 versão em português, um 
usuário do sistema executou o atalho de teclado 
Ctrl + A com o seguinte objetivo: 
     

A) criar uma nova pasta no disco rígido; 

B) exibir os arquivos armazenados no modo 
“Detalhes”;  

C) selecionar todos os arquivos armazenados em 
uma pasta; 

D) apagar todos os arquivos armazenados na 
pasta em edição;    

E) classificar os arquivos armazenados em ordem 
ascendente por “Nome”. 
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Questão 34) 
No uso dos recursos do processador de textos 
Writer do pacote LibreOffice, para se aplicar o 
alinhamento centralizado a um parágrafo pode-se 
acionar um ícone ou executar um atalho de 
teclado.  O ícone e o atalho de teclado são 
respectivamente:  
   

A)  e Ctrl + C; 

B)  e Ctrl + C; 

C)  e Shift + C; 

D)  e Ctrl + E; 

E)  e Ctrl + E. 

 
Questão 35) 
No uso dos recursos do processador de textos 
Word do pacote MSOffice, um ícone deve ser 
empregado para diminuir o tamanho da fonte e 
outro para alterar a cor da fonte. Esses ícones são 
respectivamente:  
   

A)  e  ; 

B)   e   ; 

C)  e  ; 

D)  e  ; 

E)  e  . 

 
Questão 36) 
A planilha da figura abaixo foi criada no Calc do 
pacote LibreOffice, versão em português. 
 

 
 
Nessa planilha, foram executados os 
procedimentos listados a seguir. 

 Em D8 foi inserida a expressão 
=SOMA(A6;D6) 

 Em D10 foi inserida a expressão 
=MÉDIA(A6:D6) 

 Em D12 foi inserida uma expressão 
usando a função MAIOR para determinar o 
maior número entre todos nas células A6, 
A7, A8 e A9.  

 
Nessas condições, os números mostrados em D8 
e em D10 e a expressão inserida em D12 são, 
respectivamente: 
 

A) 42, 21 e =MAIOR(A6:D6); 

B) 76, 19 e =MAIOR(A6:D6); 

C) 42, 19 e =MAIOR(A6:D6); 

D) 76, 21 e =MAIOR(A6:D6;1); 

E) 42, 19 e =MAIOR(A6:D6;1). 
 
Questão 37) 

A figura abaixo ilustra alguns recursos disponíveis 
no Powerpoint do pacote MSOffice 2013 BR, que 
podem ser utilizados numa apresentação de 
slides. 
 
 
 
 
 
 
Esses recursos são mostrados na Faixa de 
Opções do software, quando se aciona a seguinte 
guia na Barra de Menus: 
 

A) animações; 

B) transições; 

C) design; 

D) revisão; 

E) suplementos. 
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Questão 38) 
No uso dos recursos da internet, duas atividades 
são bastante usuais, caracterizadas a seguir: 
  

(I) Baixar o programa de instalação Adobe 
Redaer para leitura de arquivos em formato 
PDF. 
(II) Enviar arquivos de atualização para um site, 
hospedado em um provedor web. 
      

As atividades (I) e (II) são denominadas, 
respectivamente: 
 

A) uplink e downlink; 

B) upload e download; 

C) downstream e upstream; 

D) download e upload; 

E) downlink e uplink. 
 
Questão 39) 
No uso dos recursos da internet, é comum a 
utilização de browsers para navegação em sites. 
No browser Google Chrome, um recurso permite a 
visualização dos sites na modalidade “Tela Cheia”. 
Para isso, estando na tela do Google Chrome, 
deve-se pressionar a seguinte tela de função: 
 

A) F11; 

B) F10; 

C) F9; 

D) F8; 

E) F7. 
 
Questão 40) 

Atualmente é fundamental a realização de cópias 
de segurança quando se utilizam computadores 
nas atividades de rotina, o que pode ser feito por 
meio do emprego de pendrives e discos rígidos, 
visando garantir a integridade dos dados e 
informações. Essa atividade é denominada: 
 

A) swap; 

B) proxy; 

C) backup; 

D) firewall; 

E) spam. 
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INSTRUÇÕES 
 

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A 
prova é composta de 40 questões objetivas: 10 questões de Língua Portuguesa, 20 questões de Conhecimento 

Específico e 10 questões de Noções de Informática. 
 
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. 
Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a 
presença do Coordenador do local.  
 
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas 
assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção.  
 
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a 
cada uma delas.  
 
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:  
• não haverá substituição por erro do candidato;  
• não deixe de assinar no campo próprio;  
• não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às 

respostas;  
• a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o 

espaço correspondente à letra a ser assinalada;  
• outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;  
• não serão consideradas questões:  

 não assinaladas;  
 com falta de nitidez;  
 com mais de uma alternativa assinalada.  

 
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o 
conteúdo da prova.  
 
7. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma 
é de três horas.  

 
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de 
respostas.  
 
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas 
respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.  
 
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.  
 

Boa Prova! 
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