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PPRROOCCUURRAADDOORRIIAA  ––  GGEERRAALL  DDOO  DDIISSTTRRIITTOO  FFEEDDEERRAALL  --  PPGGDDFF  

 
Caderno de Questões 

 

NÍVEL SUPERIOR – DIREITO  
 

Data: 07/04/2019  
Número de questões: 30 (trinta) 

 

 
 

1. Verifique se este Caderno de Questões corresponde com o curso 
que você está matriculado, caso não seja, solicite a substituição 

para o fiscal da sala. 
2. Não haverá substituição da Folha de Respostas, em caso de rasura 

a resposta será anulada. Preencher a folha pintando toda a 
bolinha, conforme exemplo:  
 

3. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e uma Folha de 
Resposta com seu nome e CPF para transcrever as respostas da 
prova. Confira se os dados estão corretos. 

4. A Folha de Resposta não será substituída em qualquer hipótese, 
devendo o candidato tomar o devido cuidado no seu manuseio e 
preenchimento. 

5. Na correção da Folha de Resposta, será atribuída nota 0 (zero) às 
questões não assinaladas ou que contiverem mais de uma 
alternativa marcada ou emenda ou rasura, ainda que legível. Não 
deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras 
ópticas, prejudicando o desempenho do candidato. 

6. O tempo previsto para aplicação das provas será de 1h30 min., não 

havendo, por qualquer motivo, prorrogação em virtude de 
afastamento de candidato da sala. 

7. Após 1 (uma) hora de permanência no local de realização das 
provas será permitido ao candidato levar o caderno de provas.   

8. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material, não 
sendo permitida, durante sua realização, a comunicação entre os 

estudantes ou a utilização de aparelhos eletrônicos (BIP, telefone 
celular, walkman, agenda eletrônica, palmtop, notebook, receptor, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 

carro, relógio do tipo databank, gravador, pager, etc.), livros, 
anotações ou qualquer outro tipo de objeto ou material 
semelhante. 

9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do 
processo o candidato que, durante a realização da prova: 
*Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; 
*For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução de 
quaisquer das provas; 
*Faltar com a devida cortesia para com qualquer um dos 
examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes ou 
candidatos; 

*Se recusar a entregar o material de provas ao término do tempo 
de provas; 
*Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de 
fiscal; 
*Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo 
em comportamento indevido. 

10. Os cadernos e gabaritos provisórios serão divulgados no sítio do 

CIEE no dia 08/04/2019.  
11. Os recursos referentes às questões aplicadas nas provas e 

respectivas respostas corretas publicadas em gabarito provisório, 

só serão aceitos, das 09h00 às 16h00 (horário de Brasília) do dia 
09/04/2019, entregue no endereço: EQSW 304/504, lote 02, 
Edificio Atrium, Brasilia-DF, conforme modelo disponível para 

download no sítio do CIEE na internet (www.ciee.org.br), no link do 
processo seletivo. 

12. Se do exame dos recursos resultarem anulação de questão, a 

pontuação correspondente a essa questão será atribuída a todos 
os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

13. Serão elaboradas listas de classificação, divididas por curso e turno, 

em ordem decrescente de pontos obtidos. 
14. Não será fornecido ao estudante comprovante de classificação no 

processo seletivo, valendo, para esse fim, as listas de classificação 

divulgadas no sítio do CIEE na internet. 
15. O resultado definitivo será divulgado no dia 15/05/2019, para os 

estudantes de nível médio, nível superior e pós-graduação, no sítio 

do CIEE na internet. 
16. O processo seletivo terá validade de 12 meses, contado a partir da 

publicação do resultado final, podendo ser prorrogado a critério da 

PGDF. 
17. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a 

publicação de todos os atos, Editais e comunicados referentes a 

este processo seletivo, os quais serão afixados no sítio do Centro 
de Integração Empresa Escola – CIEE www.ciee.org.br, devendo 
manter atualizados seus dados cadastrais junto a esta instituição. 

18. A participação no processo seletivo implica na concordância com 
todas as normas e condições contidas no Edital de Seleção e 
respectivo Termo Aditivo. 

 

Boa Sorte!  

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 

http://www.ciee.org.br/
http://www.ciee.org.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 

  

Leia o texto abaixo para responder às questões 1 e 2. 

 
 

Cientistas afirmam que Lua foi habitável 

há 4 bilhões de anos 

Um grupo de pesquisadores determinou 

que as condições na superfície da Lua foram 

suficientes para suportar formas de vida simples 

há 4 bilhões de anos, segundo um estudo 

publicado nesta segunda-feira (23) pela revista 

especializada Astrobiology. 

Além disso, os cientistas concluíram que 

houve outro período de habitabilidade há 3,5 

bilhões de anos durante um pico na atividade 

vulcânica da Lua. 

Durante as duas épocas, o autor principal, 

Dirk Schulze-Makuch, astrobiólogo da 

Universidade Estadual de Washington, 

comprovou que a Lua liberou grandes 

quantidades de gases voláteis superaquecidos, 

incluindo vapor de água, desde o seu interior. 

Esta desgaseificação, de acordo com os 

pesquisadores, poderia ter formado poças de 

água líquida na superfície lunar e uma 

atmosfera densa o suficiente para mantê-la lá 

durante milhões de anos. 

"Se água líquida e uma atmosfera 

significativa estiveram presentes na Lua durante 

longos períodos de tempo, acreditamos que a 

superfície lunar teria sido pelo menos 

transitoriamente habitável", explicou o cientista. 

O trabalho de Schulze-Makuch e Ian 

Crawford, da Universidade de Londres, se 

baseia nos resultados de missões espaciais 

recentes e na análise de mostras de rocha lunar 

e solo que comprovam que a Lua não é "tão 

seca" como se pensava anteriormente. 

Em 2009 e 2010, uma equipe internacional 

de cientistas descobriu centenas de milhões de 

toneladas de gelo na Lua. Além disso, existe 

evidência de uma grande quantidade de água 

no manto lunar que, acredita-se, se depositou 

em uma etapa muito prematura. 

Também é provável que o satélite natural 

da Terra tenha sido protegido nesse período por 

um campo magnético capaz de defender formas 

de vida na superfície dos "ventos solares 

mortais", de acordo com os autores. 

Schulze-Makuch explicou, além disso, que 

a vida na Lua pode ter se originada em grande 

parte como ocorreu na Terra, mas o cenário 

mais provável é que tenha sido provocada por 

um meteorito. 

A evidência mais antiga de vida na Terra 

provém de cianobactérias fossilizadas que têm 

entre 3,5 e 3,8 bilhões de anos. Durante esse 

tempo, o sistema solar foi dominado por 

impactos de meteoritos frequentes e gigantes. 

"É possível que meteoritos que continham 

organismos simples como as cianobactérias 

tenham sido expulsos da superfície da Terra e 

chegado à Lua", descreveram os cientistas. 

Schulze-Makuch reconheceu, no entanto, 

que determinar se a vida surgiu na Lua ou foi 

transportada de outro lugar é algo que "só pode 

ser abordado mediante um programa agressivo 

futuro de exploração lunar". 
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Uma linha de investigação promissora para 

qualquer futura missão espacial seria obter 

mostras de depósitos do período de maior 

atividade vulcânica para ver se contêm água ou 

outros possíveis marcadores de vida. 

Além disso, seria possível fazer 

experiências em entornos lunares simulados na 

Terra e na Estação Espacial Internacional para 

ver se os microrganismos podem sobreviver 

nas condições ambientais que os cientistas 

acreditam que existiram na Lua. 

(Disponível em 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-

e-
saude/2018/07/23/interna_ciencia_saude,696909/cientist

as-afirmam-que-lua-foi-habitavel-ha-4-bilhoes-de-
anos.shtml, acessado em 17/03/2019) 

 
 

1. Nas alternativas abaixo, trechos do texto 
foram retirados e reescritos. Assinale, 
dentre elas, o trecho cuja pontuação está 
correta. 
 

(A) A evidência mais antiga, de vida na 
Terra, provém de cianobactérias 
fossilizadas, que têm entre 3,5 e 3,8 
bilhões de anos. 

(B) Um grupo de pesquisadores 
determinou, que, na superfície da Lua, 
as condições foram suficientes para 
suportar formas de vida simples, há 4 
bilhões de anos. 

(C) Além disso, seria possível, em entornos 
lunares simulados na Terra e na 
Estação Espacial Internacional, fazer 
experiências para ver se, nas 
condições ambientais que os cientistas 
acreditam que existiram na Lua, os 
microrganismos podem sobreviver. 

(D) Para qualquer futura missão espacial, 
uma linha de investigação promissora 
seria obter mostras de depósitos, do 
período de maior atividade vulcânica, 
para ver se contêm água, ou outros 
possíveis marcadores, de vida. 

 
 

2. De acordo com o texto, é possível afirmar 
que 

 

(A) com as evidências já encontradas, é 
possível especificar a maneira pela 
qual a vida possa ter surgido na Lua. 

(B) a formação de uma atmosfera densa foi 
primordial para que a água se 
mantivesse na superfície da Lua. 

(C) meteoritos vindos de outro lugar do 
espaço podem ter levado à Lua certos 
organismos simples. 

(D) as novas evidências das análises de 
rochas lunares corroboram antigas 
teorias sobre a presença de água na 
Lua. 

 

3. Todas os verbos destacados abaixo 
possuem o mesmo tempo e modo verbal, 
EXCETO: 
 

(A) Eu recebia o salário sempre no quinto 
dia útil. 

(B) Minha tia pagava aos meninos da rua, 
e eles aparavam a grama do jardim.  

(C) O mecânico polia os carros como 
cortesia. 

(D) Por todas as noites, mantivemos as 
luzes de casa acesa. 

 

4. Assinale a alternativa cuja crase está 
empregada de forma correta. 

 

(A) Viajamos à São Paulo para uma 
conferência. 

(B) Peça a encomenda à própria dona do 
estabelecimento 

(B) Entregarei à Vossa Senhoria os 
documentos solicitados. 

(C) Comecei à cortar a cebola para o 
almoço. 

 

5. Assinale a alternativa em que a acentuação 
da palavra está correta. 

 

(A) Rúbrica. 
(B) Piauí. 
(C) Geléia. 
(D) Feiúra. 

 

 
6. Observe a oração abaixo: 
 

 Sandra chamou sua irmã pelo telefone. 
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 Assinale a alternativa cujo termo destacado 
possui a mesma função sintática do 
vocábulo em destaque acima. 

 

(A) Cortei o dedo com a faca. 
(B) Rosa teve medo do homem que 

apareceu na rua. 
(C) Cláudio estava ciente de tudo que 

aconteceu aos pais. 
(D) Entregamos o bilhete ao recepcionista 

da loja. 
 

7. Sobre a concordância verbal, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O desempenho em uma faculdade ou a 
experiência profissional determinará o 
futuro de uma pessoa. 

(B) Pai, mãe, irmã, ninguém ajudaram o 
menino no momento difícil. 

(C) Apresentam-se os problemas que 
estavam ocorrendo. 

(D) Deixe-os entrarem no condomínio. 
 

8. Sobre a regência nominal, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) Seu irmão está apto a voltar ao 
trabalho. 

(B) Somos um povo escasso de 
compaixão. 

(C) Nos momentos difíceis, Marcos é 
indeciso em tomar partido. 

(D) Esse carro é idêntico com o meu. 
 

9. Assinale a alternativa correta em relação à 
concordância nominal. 

 

(A) Este é um crime de leso-pátria. 
(B) Colheram bastantes flores. 
(C) É permitida saída de pessoas pela 

porta vermelha. 
(D) Fiquem alertas para qualquer 

movimento suspeito. 
 

 

10. Assinale a alternativa em que a palavra 
esteja grafada corretamente. 

 

(A) Supérfluo. 
(B) Mulçumano. 
(C) Bicabornato. 
(D) Poliomelite. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

11. Sobre o Direito Administrativo, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) O Direito Administrativo foi criado para 
subjugar os interesses ou os direitos 
dos cidadãos aos do Estado. 

(B) O Direito Administrativo nasce com o 
Estado de Direito. 

(C) O Direito Administrativo é o ramo do 
direito público que disciplina a função 
administrativa, bem como pessoas e 
órgãos que a exercem. 

(D) O Direito Administrativo é o Direito que 
regula o comportamento da 
Administração. 

 

12. Assinale a alternativa que apresenta um 
exemplo de autarquia. 

 

(A) Ministério da Fazenda. 
(B) Centro Nacional de Tecnologia 

Eletrônica Avançada S.A. 
(C) Casa da Moeda do Brasil. 
(D) Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes. 
 

13. É exemplo de Administração Pública Direta: 
 

(A) Instituto Federal de Brasília. 
(B) Correios. 
(C) Secretaria da Receita Federal.  
(D) Instituto Nacional de Seguridade 

Social. 
 

14. Sobre a administração indireta, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Uma de suas características é a 
descentralização de competências do 
governo. 

(B) É composta de órgãos que estão 
diretamente ligados ao chefe do Poder 
Executivo. 

(C) Seus órgãos não possuem 
personalidade jurídica própria. 

(D) É composta por Ministérios. 
 

15. São princípios do direito administrativo: 
 

(A) adequação social e impessoalidade. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Excel%C3%AAncia_em_Tecnologia_Eletr%C3%B4nica_Avan%C3%A7ada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Excel%C3%AAncia_em_Tecnologia_Eletr%C3%B4nica_Avan%C3%A7ada
https://www.politize.com.br/temas/executivo/
https://www.politize.com.br/temas/executivo/
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(B) indisponibilidade do interesse público e 
continuidade. 

(C) supremacia do interesse público sobre 
o privado e intervenção mínima. 

(D) continuidade e ofensividade. 
 

16. A execução de atos administrativos pela 
própria Administração Pública diretamente, 
independendo de autorização dos outros 
poderes configura o seguinte atributo: 

 

(A) competência. 
(B) autoexecutoriedade. 
(C) imperatividade. 
(D) tipicidade. 

 

17. Sobre as formas de extinção do ato 
administrativo, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Ocorre a revogação quando o ato é 
extinto por ser ilegal. 

(B) Somente a administração pública 
possui legitimidade para anular ato 
administrativo. 

(C) O Poder Judiciário poderá revogar atos 
administrativos, se eivados de vício. 

(D) A anulação possui efeitos ex tunc. 
 

18. Com base no art. 5º da Constituição 
Federal, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Ninguém será levado à prisão ou nela 
mantido, quando a lei admitir a 
liberdade provisória, com ou sem 
fiança. 

(B) O mandado de segurança coletivo não 
pode ser impetrado por organização 
sindical. 

(C) É gratuita para os reconhecidamente 
pobres, na forma da lei, a certidão de 
casamento. 

(D) É gratuita a ação de mandado de 
segurança. 

 

 
19. É privativo de brasileiro nato o cargo de 

 

(A) Ministro do Superior Tribunal de 
Justiça. 

(B) Presidente do Senado Federal. 
(C) Ministro da Justiça. 
(D) Governador de Estado. 

 
 

20. Sobre os direitos políticos previstos na 
Constituição Federal, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Não podem alistar-se como eleitores os 
estrangeiros e, durante o período do 
serviço militar obrigatório, os 
conscritos. 

(B) São inelegíveis os inalistáveis e os 
analfabetos. 

(C) Para concorrerem a outros cargos, os 
Governadores de Estado devem 
renunciar aos respectivos mandatos 
até um ano antes do pleito. 

(D) O mandato eletivo poderá ser 
impugnado ante a Justiça Eleitoral no 
prazo de quinze dias contados da 
diplomação, instruída a ação com 
provas de abuso do poder econômico, 
corrupção ou fraude. 

 

21. Compete privativamente à União legislar 
sobre 

 

(A) previdência social, proteção e defesa 
da saúde. 

(B) trânsito e transporte. 
(C) direito financeiro. 
(D) orçamento.  

 

22. O número de Deputados à Assembleia 
Legislativa corresponderá ao __________ 
da representação do Estado na Câmara 
dos Deputados e, atingido o número de 
________________, será acrescido de 
tantos quantos forem os Deputados 
Federais acima de doze. (Art. 27, caput, 
CF) 

 Assinale a alternativa que preenche correta 
e respectivamente as lacunas acima. 

 

(A) dobro / vinte e quatro 
(B) dobro / trinta e seis 
(C) triplo / vinte e quatro 
(D) triplo / trinta e seis 

 

23. Conforme estabelece o art. 29, da 
Constituição Federal, o Município reger-se-
á  

 

(A) pela constituição estadual. 
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(B) estatuto. 
(C) por lei orgânica. 
(D) por regimento interno. 

______________________________________ 
 

24. Disporá sobre a utilização, pelo Governo do 
Distrito Federal, das polícias civil e militar e 
do corpo de bombeiros militar: 

 

(A) lei estadual. 
(B) resolução. 
(C) lei federal. 
(D) lei orgânica. 
 

 

25. Acerca do Distrito Federal, analise as 
proposições abaixo. 

 

I. É vedada sua divisão em municípios. 
II. Ao Distrito Federal são atribuídas as 

competências legislativas reservadas 
aos Estados e Municípios. 

III. Reger-se-á por lei orgânica. 
 

É correto o que se apresenta em 
 

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

 

26. Sobre o tema da jurisdição e da ação, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) É inadmissível a ação meramente 
declaratória. 

(B) É vedada a substituição processual, em 
qualquer hipótese. 

(C) A jurisdição civil é exercida pelos 
juízes, tribunais e Ministério Público. 

(D) O interesse de agir e a legitimidade, 
segundo o conceito doutrinário 
clássico, são condições da ação. 

 

 

27. Fornecer certidão de qualquer ato ou termo 
do processo, independentemente de 
despacho, observadas as disposições 
referentes ao segredo de justiça, é 
incumbência 

 

(A) do escrivão ou do chefe de secretaria. 
(B) do escrivão ou do oficial de justiça. 
(C) do chefe de secretaria ou do perito. 

(D) do distribuidor ou do chefe de 
secretaria. 

 

28. Com relação aos atos processuais, assinale 
a alternativa correta. 

 

(A) Serão realizados em dias úteis, das 6 
(seis) às 20 (vinte) horas. 

(B) É permitido o lançamento de cotas 
interlineares. 

(C) Serão praticados normalmente durante 
as férias forenses e nos feriados. 

(D) O ato praticado antes do termo inicial 
do prazo será considerado 
intempestivo. 

 

29. Conforme dispõe o Código de Processo 
Civil, extingue-se o processo  

 

(A) pela convenção das partes. 
(B) pela morte ou pela perda da 

capacidade processual de qualquer das 
partes ou de seu representante legal. 

(C) por sentença. 
(D) pela admissão de incidente de 

resolução de demandas repetitivas. 
 

30. Efetuar avaliações, quando for o caso, bem 
como auxiliar o juiz na manutenção da 
ordem são incumbências do 

 

(A) contabilista. 
(B) escrivão. 
(C) perito. 
(D) oficial de justiça. 

 
 


