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NOME:______________________________________________________________ Nº INSCR.____________ 

INSTRUÇÕES 
 

1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, 
de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO  solicitados no Caderno de Prova (Nome 
Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão de Resposta. 
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (07 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 40 questões objetivas, com 04 (quatro) alternativas (A, B, 

C, D), valendo 1 ponto cada, devendo o candidato obter no mínimo 50% de acerto para 
aprovação.  

 
4- No Cartão de Respostas, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE , com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda à opção de 
sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 

  
 
5- O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela coordenação 
do Processo Seletivo. 

 
6- Não rasure o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA ALTERNATIVA , 

caso contrário, a questão será ANULADA . Evite deixar questões sem respostas. 
 
7- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos fiscais, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como qualquer 

comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta, devidamente assinado. 
 

11- A saída de sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora de início da prova. A não 
observância desta exigência acarretará a exclusão do Processo Seletivo. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes do seu término, poderá 

levar consigo o Caderno de Prova. 
 

13- O gabarito será publicado no dia 19/11/2016, e o resultado da PROVA OBJETIVA  a partir 
do dia 29/11/2016 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva 

 
Edital nº 01, de 01/10/2016. 



 



 
 

 
Processo Seletivo para Credenciamento de Estagiários de Nível Superior – Direito (Edital nº 01/2016).      1 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIO S DE 
NÍVEL SUPERIOR/FUNPREV – DIREITO 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
01) Selecione a opção abaixo que 
indique quais são os fundamentos da 
República Federativa do Brasil, de 
acordo com o Artigo 1º da Constituição 
Brasileira promulgada em 05 de 
outubro de 1988. 
 
A) Liberdade, igualdade e 
fraternidade. 
B) Forma federativa de Estado; o voto 
direito, secreto, universal e periódico; 
separação dos Poderes e os direitos e 
garantia individuais. 
C) Soberania, cidadania, dignidade da 
pessoa humana, os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa e o 
pluralismo político. 
D) Legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 
 
02) Selecione a opção abaixo que 
NÃO CORRESPONDE às 
competências privativas do Presidente 
da República: 
 
A) Nomear e exonerar os Ministros de 
Estado. 
B) Sancionar, promulgar e fazer 
publicar as leis, bem como expedir 
decretos e regulamentos para sua fiel 
execução. 
C) Vetar projetos de lei, total ou 
parcialmente. 
D) Autorizar operações externas de 
natureza financeira, de interesse da 
União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e do 
Municípios.  
 
03) Sobre os direitos da 
personalidade, assinale a opção 
CORRETA de acordo com o Código 
Civil Brasileiro: 
 
A) Ninguém será constrangido a 
submeter-se, com risco de vida, a 

tratamento médico ou a intervenção 
cirúrgica.  
B) Salvo exceções previstas em lei, os 
direitos da personalidade são 
renunciáveis. 
C) Mesmo o pseudônimo adotado para 
atividades lícitas não goza da proteção 
que se dá ao nome. 
D) Não é válida a disposição gratuita 
do próprio corpo, no todo ou em parte, 
para depois da morte, mesmo que 
para fins científicos ou altruístas. 
 
04) Indique dentre as opções abaixo, 
aquela que apresenta uma modalidade 
de pessoa jurídica de direito público 
interno: 
 
A) Associações 
B) Autarquias 
C) Fundações  
D) Partidos Políticos 
 
05) Selecione qual o crime cometido 
pelo funcionário público que, em razão 
do cargo, apropria-se de dinheiro 
particular de que tem posse para 
proveito próprio: 
 
A) Corrupção ativa  
B) Peculato  
C) Condescendência criminosa 
D) Corrupção Passiva 
 
06) Identifique abaixo a opção que 
descreve a conduta do crime de 
Prevaricação, prevista no Artigo 319 
do Código Penal. 
A) Deixar o funcionário, por 
indulgência, de responsabilizar 
subordinado que cometeu infração no 
exercício do cargo ou, quando lhe falte 
competência, não levar o fato ao 
conhecimento da autoridade 
competente. 
B) Facilitar, com infração de dever, 
funcional, a prática de contrabando ou 
descaminho. 
C) Retardar ou deixar de praticar, 
indevidamente, ato de ofício, ou 
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praticá-lo contra disposição expressa 
de lei, para satisfazer interesse ou 
sentimento pessoal.  
D) Abandonar cargo público, fora dos 
casos permitidos em lei. 
 
07) De acordo com o Código de 
Processo Civil, para postular em juízo 
é necessário preencher dois requisitos 
básicos. Assinale a opção abaixo que 
indica quais requisitos são esses: 
 
A) Possuir interesse e legitimidade. 
B) Ter sofrido um dano e não ter sido 
reparado. 
C) Ter mais de 18 anos e não possuir 
antecedentes criminais. 
D) Ser brasileiro nato e estar em dia 
com as obrigações eleitorais. 
 
08) De acordo com o Código de 
Processo Civil, sobre os atos 
processuais, no que diz respeito à sua 
forma, tempo e lugar, é CORRETO 
afirmar: 
 
A) Os atos processuais são públicos, 
mas é possível que tramite em 
segredo de justiça processos que 
versem sobre arbitragem.  
B) A desistência da ação produz 
efeitos imediatamente a partir da 
declaração expressa, escrita ou oral, 
da parte autora. 
C) Despacho é o julgamento colegiado 
proferido pelos tribunais.  
D) Não são considerados feriados, 
para efeito forense, os sábados, os 
domingos, e dos dias em que não haja 
expediente forense.  
 
09) De acordo com a legislação 
processual civil vigente, sobre a 
citação é CORRETO afirmar que: 
 
A) Não pode ser feita na pessoa do 
representante legal do réu. 
B) É dispensável para a validade do 
processo. 
C) É o ato pelo qual é convocado o 
autor para integrar a relação 
processual. 
D) Pode ser feita pelo correio. 

10) Sobre as nulidades previstas pelo 
Código de Processo Civil Brasileiro, 
indique a ALTERNATIVA 
INCORRETA. 
 
A) É nulo o processo quando o 
membro do Ministério Público não for 
intimado a acompanhar o feito em que 
deva intervir. 
B) Quando a lei prescrever 
determinada forma, o juiz não 
considerará válido o ato se realizado 
de outro modo, mesmo se lhe alcançar 
a finalidade. 
C) A nulidade dos atos deve ser 
alegada na primeira oportunidade em 
que couber à parte falar nos autos, 
sob pena de preclusão.  
D) As citações e as intimações serão 
nulas quando feitas sem observância 
das prescrições legais. 
 
11) Indique a opção abaixo a 
alternativa que NÃO EXPRESSA  um 
requisito da petição inicial, de acordo 
com Código de Processo Civil: 
 
A) Os fatos. 
B) Os fundamentos. 
C) O endereço eletrônico das partes. 
D) O número do processo. 
 
12) De acordo com Lei de introdução 
às normas do direito brasileiro, salvo 
disposição em contrário, a lei 
começará a vigorar em todo o país, 
contados da publicação oficial, após: 
 
A) 15 dias 
A) 30 dias 
C) 45 dias 
D) 90 dias 
 
13) De acordo com a lei de introdução 
às normas do direito brasileiro, quando 
a lei for omissa, o juiz decidirá o caso 
de acordo com: 
 
A) A analogia, os costumes e os 
princípios gerais de direito. 
B) A lei estrangeira de países de 
língua portuguesa. 
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C) A lei de qualquer outro país, desde 
que não seja omissa sobre o caso 
concreto sob análise. 
D) Os seus próprios valores e 
interesse pessoal no caso concreto. 
 
14)  Para os fins da lei que 
regulamenta licitações e contratos da 
Administração Pública, considera-se 
“Obra”: 
 
A) Toda atividade destinada a obter 
determinada utilidade de interesse 
para a Administração, tais como: 
demolição, conserto, instalação, 
montagem, operação, conservação, 
reparação, adaptação, manutenção, 
transporte, locação de bens, 
publicidade, seguro ou trabalhos 
técnico-profissionais. 
B) Toda construção, reforma, 
fabricação, recuperação ou ampliação, 
realizada por execução direta ou 
indireta. 
C) Toda aquisição remunerada de 
bens para fornecimento de uma só vez 
ou parceladamente. 
D) Toda transferência de domínio de 
bens a terceiros. 
 
15) Em caso de inexecução total ou 
parcial do contrato, a Administração 
poderá aplicar sanções ao contratado. 
Indique a opção abaixo que NÃO 
REPRESENTA uma das modalidade 
de sanção passível de aplicação de 
acordo com a lei  8.666 de 21 de junho 
de 1993: 
 
A) Advertência. 
B) Multa, na forma prevista no 
instrumento convocatório ou no 
contrato. 
C) Suspensão temporária de 
participação em licitação e 
impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior 
a 2 (dois) anos. 
D) Detenção de 1 a 6 meses do 
contratado ou, no caso de pessoa 
jurídica, de seus sócios majoritários.  
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto abaixo para responder 
as questões de 16 a 21.  
 

TEXTO: DESPERDÍCIO BRASIL 
 

Sempre que se reúnem para 
lamuriar, os empresários falam no 
Custo Brasil, no preço que pagam 
para fazer negócios num país com 
regras obsoletas e vícios incrustados. 
O atraso brasileiro é quase sempre 
atribuído a alguma forma de 
corporativismo anacrônico ou privilégio 
renitente que quase sempre têm a ver 
com o trabalho superprotegido, com 
leis sociais ultrapassadas e com 
outras bondades inócuas, coisas do 
populismo irresponsável, que nos 
impedem de ser modernos e 
competitivos. 
Raramente falam no que o capitalismo 
subsidiado custa ao Brasil. 

O escândalo causado pela 
revelação do que os grandes bancos 
deixam de pagar em impostos não 
devia ser tão grande, é só uma 
amostra da sub-tributação, pela fraude 
ou pelo favor, que há anos sustenta o 
nosso empresariado chorão, e não 
apenas na área financeira. A 
construção simultânea da oitava 
economia e de uma das sociedades 
mais miseráveis do mundo foi feita 
assim, não apenas pela sonegação 
privada e a exploração de brechas 
técnicas no sistema tributário – que, 
afinal, é lamentável, mas mostra 
engenhosidade e iniciativa empresarial 
– mas pelo favor público, pela 
autossonegação patrocinada por um 
Estado vassalo do dinheiro, cúmplice 
histórico da pilhagem do Brasil pela 
sua própria elite. 

O Custo Brasil dos lamentos 
empresariais existe, como existem 
empresários responsáveis que pelo 
menos reconhecem a pilhagem, mas 
muito mais lamentável e atrasado é o 
Desperdício Brasil, o progresso e o 
produto de uma minoria que nunca 
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são distribuídos, que não chegam à 
maioria de forma alguma, que não 
afetam a miséria à sua volta por 
nenhum canal, muito menos pela via 
óbvia da tributação. Dizem que com o 
que não é pago de imposto justo no 
Brasil daria para construir outro Brasil. 
Não é verdade. Daria para construir 
dois outros Brasis. E ainda sobrava 
um pouco para ajudar a Argentina, 
coitada. 

(Luís Fernando Veríssimo) 
 

16) Para compreender bem um texto, 
é indispensável que haja uma perfeita 
compreensão das palavras que nele 
constam. Assinale a alternativa em 
que a palavra destacada apresenta um 
sinônimo INCORRETO. 
 
A) “...privilégio renitente ...” – 
insistente. 
B) “...pela fraude ...” – burla. 
C) “...outras bondades inócuas ...” – 
ofensivas. 
D) “...pela via óbvia  da tributação...” – 
evidente. 
 
17) Assinale a alternativa que 
apresenta CORRETAMENTE a que 
categoria se refere o termo “chorão ” 
empregado pelo autor no segundo 
parágrafo. 
 
A) Governo. 
B) Empresários. 
C) Povo. 
D) Trabalhadores. 
 
18) “O escândalo causado pela 
revelação do que os grandes bancos 
deixam de pagar em impostos não 
devia ser tão grande, é só uma 
amostra da sub-tributação, pela fraude 
ou pelo favor, que há anos sustenta o 
nosso empresariado chorão, e não 
apenas na área financeira”. Assinale a 
alternativa que apresenta CORRETA e 
RESPECTIVAMENTE, os 
responsáveis pela fraude e pelo favor. 
 
A) Os empresários e o poder público. 
B) O povo e os Políticos.  

C) O povo e os empresariados. 
D) Empresariados e os sonegadores.  
 
19) “Sempre que se reúnem  para 
lamuriar...”. Assinale a alternativa que 
apresenta a CORRETA classificação 
do verbo em destaque. 
 
A) 1.ª pessoa do plural – Pretérito 
Perfeito – Modo Indicativo.  
B) 3.ª pessoa do plural – Presente – 
Modo Indicativo. 
C) 3.ª pessoa do plural – Presente – 
Modo Subjuntivo. 
D) 1.ª pessoa do plural – Pretérito 
Perfeito – Modo Subjuntivo. 
 
20) “Raramente falam no que o 
capitalismo subsidiado custa ao 
Brasil”. Assinale a alternativa que 
apresenta a CORRETA classificação 
morfológica do termo em destaque. 
 
A) Advérbio. 
B) Conjunção. 
C) Preposição. 
D) Verbo. 
 
21) “A construção simultânea da 
oitava  economia...”. O termo em 
destaque está CORRETAMENTE 
classificado em: 
 
A) Numeral cardinal. 
B) Numeral ordinal. 
C) Numeral multiplicativo. 
D) Numeral fracionário. 
 
22) Preencha cada lacuna com um 
dos termos indicados entre 
parênteses. Depois, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA. 
 
I – Compramos os presentes na 
_______ de brinquedos. 
(SESSÃO/SEÇÃO/CESSÃO) 
II – Os discentes falam _________. 
(DE MAIS/DEMAIS) 
III – Os funcionários escolheram um 
_______ momento para sair. 
(MAL/MAU). 
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IV- _______ fica sua residência? 
(ONDE/AONDE) 
V - ______ chover, iremos sair no final 
de semana. (SE NÃO/SENÃO). 
 
A) sessão, demais, mau, onde, senão. 
B) seção, de mais, mal, aonde, se 
não. 
C) seção, demais, mau, onde, se não. 
D) cessão, de mais, mal, aonde, 
senão. 
 
23) Assinale a alternativa que 
preenche CORRETAMENTE as 
lacunas abaixo. 
 
Aquele é o livro _______ Carlos se 
interessou. 
Júlia foi aprovada no processo seletivo 
_______? 
Foi aprovada _________ estudou 
bastante. 
Alguns candidatos não compreendem 
o ________ de não terem sido 
aprovados. 
Não foram aprovados _______? 
 
A) porque; porque, porque; por quê; 
porque. 
B) por que; por quê, por que; por quê; 
por quê. 
C) porque; por que; porquê; por que. 
D) por que; por quê, porque; porquê; 
por quê. 
 
24) Em síntese, a locução adjetiva é a 
expressão formada de preposição 
mais substantivo (ou advérbio) com 
valor de um adjetivo. Assim sendo, 
aponte a alternativa em que a locução 
adjetiva NÃO corresponde ao adjetivo 
dado. 
 
A) lupino - de lobo. 
B) ofídico – de sonho. 
C) pecuniário – de dinheiro. 
D) telúrico – de terra. 
 
25) Dadas as sentenças: 
 
I – O livro é para eu ler. 
II – Nada há entre mim e ti. 
III – Tudo ia bem entre eu e ela. 

IV – Para mim, falar de religião é algo 
complexo. 
 
Verificamos que estão CORRETAS:  
 
A) Apenas as sentenças I, II e III. 
B) Apenas as sentenças II, III e IV. 
C) Apenas as sentenças I, II e IV. 
D) Apenas as sentenças I, III e IV. 
 
26) Todas as concordâncias nominais 
estão corretas, EXCETO em: 
 
A) Segue anexa as fotografias. 
B) É proibido entrada de estranhos. 
C) Ajudei o rapaz e ele me disse: 
“obrigado!”. 
D) O e-mail continha um anexo 
infectado com vírus. 
 
27) Marque a alternativa CORRETA 
quanto ao emprego da crase. 
 
A) Eu me referi à diretora do RH. 
B) Há muita coisa à fazer. 
C) Enviei uma carta à Vossa 
Excelência. 
D) A cor do uniforme fica à critério do 
cliente. 
 
28) O Novo Acordo Ortográfico trouxe 
alterações na empregabilidade do 
hífen. Indique a alternativa em que 
todas as palavras estão DE ACORDO 
com a nova regra.  
 
A) Minissaia; autoescola; auto-
proteção; microondas; pluri-anual. 
B) Autorrealização; auto-peças; pré-
história; reedição; contra-regra. 
C) Antirreligioso; extraescolar; infra-
vermelho; hiperrealista; anti-higiênico. 
D) Infrassom; autoestrada; anti-
inflamatório; biorritmo; infraestrutura. 
 
29) Em termos de concordância 
verbal, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
A) Fazem trinta anos que não vamos à 
Itália.  
B) Vossas Altezas atendeu ao nosso 
pedido. 



 
 

 
Processo Seletivo para Credenciamento de Estagiários de Nível Superior – Direito (Edital nº 01/2016).      6 

 

C) Havia cinco poltronas disponíveis 
no ônibus. 
D) Trinta por cento dos candidatos não 
compareceu à prova. 
  
30) Complete as lacunas de acordo 
com as normas de regência. 
Prefiro caminhar ______ fazer 
ginástica. 
Sábado vou _______ cinema. 
Prefiro cinema _______ teatro. 
A estagiária aprovada reside ______ 
Barra Bonita. 
Quero muito ______ meus primos. 
 
A) a que; ao; que; em; aos. 
B) a; no; do que; na; aos. 
C) a que; ao; a; em; a. 
D) a; ao; a; em; aos. 
 
 

MATEMÁTICA 
 
31) Qual resultado obteremos ao 
transformar os comprimentos de 8.000 
metros e 9.400 metros em km?  
 
A) 8 km e 9,4 km. 
B) 9,8 km e 0,94 km. 
C) 800 km e 940 km. 
D) 0,800 km e 0,940 km. 
 
32) Você deverá calcular a área e o 
perímetro de uma figura plana 
retangular, com 9 cm de comprimento 
por 5 cm de altura, e encontrará o 
resultado que será respectivamente 
de: 
 
A) 14 cm2 e 32 cm. 
B) 32 cm2 e 28 cm. 
C) 45 cm2 e 28 cm. 
D) 45 cm2 e 14 cm. 
 
33) Deveriam ser utilizados na 
construção de um campo de futebol 24 
caminhões de areia, com capacidade 
unitária de 2 m3, fazendo uma viagem 
por dia, para concluir os serviços em 6 
dias. Quero reduzir o tempo para 4 
dias.  Usando caminhões maiores, 
com capacidade de 3 m3, também 

fazendo uma viagem por dia, quantos 
deles deveriam ser contratados? 
 
A) 32. 
B) 24. 
C) 29. 
D) 54. 
 
34) Na sala de um concurso tínhamos 
80 candidatos, sendo que somente 16 
obtiveram êxito. Qual o percentual de 
aprovação dos candidatos? 
 
A) 16%. 
B) 19%. 
C) 20%. 
D) 21%. 
 
35) Você foi ao banco e aplicou 
R$6.000,00 em um investimento com 
taxa de 5% ao mês, capitalização 
simples (juros creditados no fim do 
período). Decorridos 8 meses houve o 
resgate total do valor. Qual o montante 
(capital + juros) a ser recebido? 
 
A) R$6.400,00. 
B) R$6.800,00. 
C) R$7.400,00.  
D) R$8.400,00. 
 

ATUALIDADES 
 
36) No dia 28 de fevereiro de 2016, na 
88ª cerimônia de entrega dos 
Academy Awards, após cinco 
indicações anteriores sem sair 
vitorioso, venceu seu primeiro Oscar 
por sua atuação como o protagonista 
no filme do diretor mexicano Alejandro 
González Iñárritu. A notícia refere-se 
ao ator:  
 
A) Sean Penn. 
B) Leonardo DiCaprio. 
C) Matthew McConaughey. 
D) Michael Fassbender. 
 
37) Conforme noticiado pela BBC 
Brasil, após quase 90 anos e décadas 
de uma relação conflituosa, pela 
primeira vez um presidente americano 
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faz uma visita oficial ao país. Barack 
Obama chegou à ilha na tarde deste 
domingo para marcar mais um avanço 
no seu plano de reaproximação. O 
último presidente dos Estados Unidos 
que viajou oficialmente até lá foi Calvin 
Coolidge, em um navio de guerra, há 
88 anos. O país visitado foi: 
 
A) Cuba. 
B) República Dominicana. 
C) Trinidad e Tobago. 
D) Malvinas. 
 
38) De acordo com o noticiado no site 
do jornal El País Brasil, os Estados 
Unidos viveram no domingo de 
12/06/2016, um de seus capítulos 
mais sombrios. Um homem de 29 
anos abriu fogo em uma casa noturna 
popular entre a comunidade gay, 
matando pelo menos 50 pessoas e 
ferindo 53. Foi o pior atentado a tiros 
múltiplo da história. Os primeiros 
indícios apontam para um único 
atirador, que foi baleado pela polícia. 
O atirador, identificado como Omar 
Siddique Mateen, era cidadão norte-
americano de pais afegãos. O 
presidente Barack Obama descreveu o 
massacre como “ato de terrorismo e 
ódio”. O atentado ocorreu em:  
 
A) Atlanta (Geórgia). 
B) Jacksonville (Flórida). 
C) Columbia (Carolina do Sul). 
D) Orlando (Flórida). 
 
39) A matéria intitulada “'Pokémon Go' 
começa a funcionar no Brasil”, 
publicada em 03 de agosto de 2016 
pelo site estadao.com.br, discorre 
sobre o lançamento do jogo de captura 
de pokémons em território nacional. O 
aguardado game faz com que o 
jogador vivencie uma espécie de 
"jornada pokémon", sendo necessário 
caminhar pela cidade à procura de 
monstrinhos que só são visíveis pela 
tela do celular. O game foi 
desenvolvido pela: 
 
 

A) Sony em parceria com a Microsoft. 
B) Google. 
C) Nintendo em parceria com a 
Niantic. 
D) SEGA. 
 
40) No dia 19 de maio de 2016, o STF 
suspendeu a eficácia da lei que 
autorizava uso da fosfoetanolamina. 
Por maioria de votos, o Plenário do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
deferiu medida liminar na Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) 5501 
para suspender a eficácia da Lei 
13.269/2016 e, por consequência, o 
uso da fosfoetanolamina sintética. A lei 
autorizava o uso da substância por 
pacientes diagnosticados com 
neoplasia maligna. 
Substância que é popularmente 
conhecida como: 
 
A) Pílula do câncer. 
B) Pílula do dia seguinte. 
C) Pílula do emagrecimento. 
D) Pílula da longevidade. 
 


