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AAddvvooccaacciiaa  GGeerraall  ddaa  UUnniiããoo    

 
Caderno de Questões 

 

DIREITO – PROVA TIPO I 
(1º semestre, 2º semestre, 3º semestre, 4º Semestre, 1º ano ou 2º ano). 

 
Data: 01/12/2019 09h00 às 11h00 

Número de questões: 40 (quarenta) 

 

 
 

1. Verifique se este Caderno de Questões corresponde com o curso 
semestre 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 2h00 min, não 
havendo, por qualquer motivo, prorrogação em virtude de 

afastamento de candidato da sala. 
7. Após o início da prova, o(a) estudante só poderá retirar- se da sala 

de aplicação da prova, decorridos 40 (quarenta) minutos do seu 

início sem levar o caderno de questões. 
8. Não será permitido ao(à) estudante retirar –se do local de 

realização das provas levando o caderno de questões, exceto se 
restando 1 (uma hora) para o encerramento da prova.  

9. 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 etc. 

10. 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. 

11. O gabarito provisório das provas e o caderno de questões serão 

divulgados a partir do dia 02/12/2019 no endereço eletrônico do 
CIEE www.ciee.org.br.  

12. Os recursos referentes ao resultado preliminar do gabarito da 

prova só serão aceitos no dia 03/12/2019, pelo e-mail 
eucandidato@ciee.org.br, conforme modelo constante no Anexo II 
deste Edital e que estará disponível para download no endereço 

eletrônico do CIEE www.ciee.org.br, no link do processo seletivo. 
13. 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. 
14. Serão elaboradas listas de classificação, divididas por local de 

estágio e semestre, em ordem decrescente de pontos obtidos. 

15. 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. 

16. O resultado final da primeira etapa após recurso (se houver) será 
divulgado na data provável de 05/02/2020, no endereço eletrônico 
do CIEE www.ciee.org.br. 

17. O processo seletivo terá validade de 12 meses, contado a partir da 
publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da AGU. 

18. 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. 

19. A participação no processo seletivo implica na concordância com 

todas as normas e condições contidas no Edital de Seleção. 

Boa Prova!  

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

mailto:eucandidato@ciee.org.br
http://www.ciee.org.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 

  
 

Amor 
 

Os filhos de Ana eram bons, uma coisa 
verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam 
banho, exigiam para si, malcriados, instantes 
cada vez mais completos. A cozinha era enfim 
espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O 
calor era forte no apartamento que estavam aos 
poucos pagando. Mas o vento batendo nas 
cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe 
que se quisesse podia parar e enxugar a testa, 
olhando o calmo horizonte. Como um lavrador. 
Ela plantara as sementes que tinha na mão, 
não outras, mas essas apenas. E cresciam 
árvores. Crescia sua rápida conversa com o 
cobrador de luz, crescia a água enchendo o 
tanque, cresciam os filhos, crescia a mesa com 
comidas, o marido chegando com os jornais e 
sorrindo de fome, o canto importuno das 
empregadas do edifício. Ana dava a tudo, 
tranquilamente, a sua mão pequena e forte, sua 
corrente de vida.  

Certa hora da tarde era mais perigosa. 
Certa hora da tarde as árvores que plantara 
riam dela. Quando nada mais precisava de sua 
força, inquietava-se. No entanto sentia-se mais 
sólida do que nunca, seu corpo engrossara um 
pouco e era de se ver o modo como cortava 
blusas para os meninos, a grande tesoura dando 
estalidos na fazenda. Todo seu desejo vaga-
mente artístico encaminhara-se há muito no 
sentido de tornar os dias realizados e belos; 
com o tempo, seu gosto pelo decorativo se 
desenvolvera e suplantara a íntima desordem. 
Parecia ter descoberto que tudo era passível de 
aperfeiçoamento, a cada coisa se emprestaria 
uma aparência harmoniosa; a vida podia ser 
feita pela mão do homem. [...]  

Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado 
na hora perigosa da tarde, quando a casa estava 
vazia sem precisar mais dela, o sol alto, cada 
membro da família distribuído nas suas funções. 
Olhando os móveis limpos, seu coração se 
apertava um pouco em espanto. Mas na sua 
vida não havia lugar para que sentisse ternura 
pelo seu espanto – ela o abafava com a mesma 
habilidade que as lides em casa lhe haviam 
transmitido. Saía então para fazer compras ou 
levar objetos para consertar, cuidando do lar e 

da família à revelia deles. Quando voltasse era 
o fim da tarde e as crianças vindas do colégio 

 
 

exigiam-na. Assim chegaria a noite, com tranquila 
vibração. De manhã acordaria aureolada pelos 

 

calmos deveres. Encontrava os móveis de novo 
empoeirados e sujos, como se voltassem 
arrependidos. Quanto a ela mesma, fazia 
obscuramente parte das raízes negras e suaves 
do mundo. E alimentava anonimamente a vida. 
Estava bom assim. Assim ela o quisera e 
escolhera.  

 

(LISPECTOR, Clarice. Laços de Família, Editora 
Rocco – Rio de Janeiro, 1998. Com adaptações.) 
__________________________________________ 

1.  No excerto “Ana dava a tudo, tranquilamente, 
a sua mão pequena e forte, sua corrente de 
vida.” (1º§), a particularidade oposta atribuída 
à mão de Ana expressa: 

 

(A) Fragilidade suportada devido às tarefas 
do dia a dia. 

(B) Entusiasmo por cuidar tão bem da 
família e da casa. 

(C) Limitação e precaução devido ao 
excesso de serviços domésticos. 

(D) Força diante das diversas situações 
vivenciadas, apesar da sua limitação. 

______________________________________ 
2.  Figura de linguagem se trata de um recurso 

linguístico que torna a linguagem mais rica, 
expressiva, revelando a sensibilidade de 
quem o utiliza, traduzindo, assim, uma 
particularidade estilística do emissor da 
linguagem. Exprime também o pensamento 
de modo original e criativo, explorando o 
sentido literal das palavras. No segmento 
“Encontrava os móveis de novo empoeirados 
e sujos, como se voltassem arrependidos.” 
(3º§), foi exemplificada a seguinte figura de 
linguagem: 

 

(A) Paradoxo. 
(B) Hipérbole. 
(C) Metonímia. 
(D) Prosopopeia. 

______________________________________ 
3.  No trecho “Mas o vento batendo nas cortinas 

que ela mesma cortara lembrava-lhe que se 
quisesse podia parar e enxugar a testa, 
olhando o calmo horizonte. Como um 
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lavrador.” (1º§), a expressão assinalada 
evidencia uma: 

 

(A) Ordem. 
(B) Escolha. 
(C) Presunção. 
(D) Comparação. 

______________________________________ 
4.  Em “Certa hora da tarde era mais perigosa.” 

(2º§), podemos inferir que o perigo se refere 
a: 

 

(A) Sentimento de inutilidade vivido por Ana. 
(B) Violência da cidade grande, já que a 

casa estava vazia. 
(C) Momentos de decepção mais frequentes 

do que os de harmonia familiar. 
(D) Possíveis acidentes, já que cada membro 

da família estava distribuído nas suas 
funções. 

______________________________________ 
5. Levando em consideração a norma-padrão 

da Língua Portuguesa, assim como o Novo 
Acordo Ortográfico, assinale a afirmativa 
grafada INDEVIDAMENTE. 

 

(A) Não aguento mais as piadas dos filhos 
de Ana. 

(B) Os amigos dos filhos de Ana vem para o 
jantar? 

(C) A cozinha é espaçosa, no entanto o 
micro-ondas é antigo. 

(D) Ana tem uma vida megafeliz, mesmo 
com todos aqueles afazeres. 

______________________________________ 
6.  Em “E alimentava anonimamente a vida.” 

(3º§), a expressão “anonimamente” exprime 
uma circunstância de: 

 

(A) Modo. 
(B) Incerteza. 
(C) Propósito. 
(D) Consequência. 

______________________________________ 
7.  Em “Os filhos de Ana eram bons, uma coisa 

verdadeira e sumarenta.” (1º§), o termo 
destacado pode ser substituído, sem alteração 
de sentido, por: 

 

(A) Frequente. 
(B) Substancial. 
(C) Harmoniosa. 
(D) Transformadora. 

 

8. No segmento “De manhã acordaria aureolada 
pelos calmos deveres.” (3º§), considerando o 
contexto em que se encontra empregada, a 
expressão “aureolada” significa: 

 

(A) Afastada. 
(B) Delirante. 
(C) Envolvida. 
(D) Amargurada. 

______________________________________ 
9.  “Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na 

hora perigosa da tarde, quando a casa estava 
vazia sem precisar mais dela, (...)” (3º§) A 
palavra “precaução”, considerando a 
conjuntura de ideias em que se encontra 
aplicada, evidencia como antônimo: 

 

(A) Façanha. 
(B) Motivação.  
(C) Negligência. 
(D) Incumbência. 

______________________________________ 
10. Considerando a adequação linguística, 

assinale a afirmativa que apresenta ERRO 
de concordância. 

 

(A) Os filhos de Ana estão meio tristes. 
(B) Ana foi a que menos problemas apresentou. 
(C) Recebeu o paletó e a camisa perfumado. 
(D) Não é permitido presença de estranhos 

naquela casa. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS  

 11. “Advocacia-Geral da União é a instituição 
que, diretamente ou através de órgão 
vinculado, representa a União, judicial e 
extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos 
da lei complementar que dispuser sobre sua 
organização e funcionamento, as atividades 
de consultoria e assessoramento jurídico do 
Poder Executivo.” (CF, art. 131.) 
 

É submetido à direta, pessoal e imediata 
supervisão do Presidente da República: 
 

(A) O Consultor Jurídico. 
(B) O Assistente Jurídico. 
(C) O Corregedor-auxiliar. 
(D) O Advogado-Geral da União. 

__________________________________________ 

12. Representar a União junto ao Supremo 
Tribunal Federal é atribuição do: 

 

(A) Advogado-Geral da União. 
(B) Procurador Regional da União. 
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(C) Corregedor-Geral da Advocacia da 
União. 

(D) Conselho Superior da Advocacia-Geral 
da União. 

__________________________________________ 

13. São atribuições da Corregedoria-Geral da 
Advocacia da União, EXCETO: 

 

(A) Fiscalizar as atividades funcionais dos 
Membros da Advocacia-Geral da União. 

(B) Sugerir ao Presidente da República 
medidas de caráter jurídico reclamadas 
pelo interesse público. 

(C) Coordenar o estágio confirmatório      
dos integrantes das Carreiras da 
Advocacia-Geral da União. 

(D) Instaurar, de ofício ou por determinação 
superior, sindicâncias e processos 
administrativos contra os Membros da 
Advocacia-Geral da União. 

__________________________________________ 

14. A Câmara de Atividades de Contencioso e a 
Câmara de Atividades de Consultoria 
poderão ser instituídas na Advocacia-Geral 
da União com as funções de: 

 

(A) Integração e direção. 
(B) Fiscalização e direção. 
(C) Integração e coordenação. 
(D) Coordenação e fiscalização. 

__________________________________________ 

15. Examinar os cálculos constantes dos 
precatórios judiciários de responsabilidade 
da União, das autarquias e fundações 
públicas federais, antes do pagamento dos 
respectivos débitos compete à(ao): 

 

(A) Conselho-Geral da União. 
(B) Consultoria-Geral da União. 
(C) Departamento de Cálculos e Perícias. 
(D) Núcleos de Assessoramento Jurídico. 

 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

16. É correto afirmar que a administração 
indireta é composta por entidades 

 

(A) federais, apenas. 
(B) municipais e distritais, exclusivamente. 
(C) estaduais e distritais, apenas. 
(D) federais, estaduais e municipais. 

 

 

17. Sobre a administração indireta, analise as 
proposições abaixo. 

 

I. As autarquias podem ser pessoas 
jurídicas de direito público ou de direito 
privado. 

II. As empresas públicas são pessoas 
jurídicas de direito privado. 

III. As fundações são sempre pessoas 
jurídicas de direito privado. 

 

É correto o que se apresenta apenas em  
 

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

__________________________________________ 

18. Na administração pública indireta, é correto 
afirmar que o Banco do Brasil é uma 

 

(A) fundação. 
(B) sociedade de economia mista. 
(C) empresa pública.  
(D) autarquia. 

__________________________________________ 

19. Assinale a alternativa que apresenta o 
princípio do Direito Administrativo que se 
caracteriza por ser fundamental a 
objetividade no atendimento do interesse 
público, sendo vedada a promoção pessoal 
de agentes ou autoridades.  

 

(A) Moralidade administrativa. 
(B) Publicidade. 
(C) Especialidade. 
(D) Impessoalidade. 

 

 
20. Em razão do princípio da 

__________________, não é concedida 
liberdade absoluta ao administrador, para 
realizar transações de qualquer natureza, 
sem prévia autorização legal. 
 

Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna acima. 
 

(A) continuidade 
(B) indisponibilidade 
(C) segurança jurídica 
(D) eficiência 
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21. É atributo do ato administrativo: 
 

(A) motivo. 
(B) objeto. 
(C) imperatividade. 
(D) finalidade. 

__________________________________________ 

22. Com relação aos requisitos do ato 
administrativo, é correto afirmar que 
sempre que o ato for praticado visando à 
defesa de interesse alheio ao interesse 
público, será nulo por desvio de  

 

(A) finalidade. 
(B) competência. 
(C) forma. 
(D) motivo. 

__________________________________________ 

23. Os pareceres, atos administrativos 
enunciativos, são 

 

(A) análises da conveniência e legalidade 
de ato praticado pelos órgãos da 
administração como forma de lhe dar 
eficácia. 

(B) análises pela própria administração de 
atividades prestadas por seus órgãos. 

(C) cópias ou fotocópias fiéis e 
autenticadas de atos ou fatos 
constantes em processo, livros ou 
documentos que se encontrem na 
repartição pública. 

(D) manifestações de órgãos técnicos 
sobre assuntos submetidos à sua 
consideração. 

__________________________________________ 

24. É correto afirmar que ruas e praças são 
bens públicos  
 

(A) dominicais. 
(B) de uso comum do povo. 
(C) de uso especial. 
(D) de uso privativo do administrador 

público. 
 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

25. Sobre os direitos e garantias fundamentais, 
previstos na Constituição Federal, analise 
as proposições abaixo. 

 

I. É livre, dentre outras, a expressão da 
atividade científica, independentemente 
de censura ou licença. 

II. A lei estabelecerá o procedimento para 
desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública, ou por interesse 
social, mediante justa e posterior 
indenização em títulos da dívida 
pública, ressalvados os casos previstos 
na Constituição. 

III. No caso de iminente perigo público, a 
autoridade competente poderá usar de 
propriedade particular, assegurada ao 
proprietário indenização ulterior, se 
houver dano. 

 

É correto o que se apresenta em 
 

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

__________________________________________ 

26. Para assegurar o conhecimento de 
informações relativas à pessoa do 
impetrante, constantes de registros ou 
bancos de dados de entidades 
governamentais ou de caráter público 
conceder-se-á 

 

(A) habeas corpus. 
(B) ação popular. 
(C) habeas data. 
(D) mandado de segurança.  

__________________________________________ 

27. Segundo a Constituição Federal, são 
gratuitas as seguintes ações:  

 

(A) mandado de segurança e habeas data. 
(B) mandado de injunção e habeas corpus. 
(C) habeas data e habeas corpus. 
(D) mandado de injunção e mandado de 

segurança. 
__________________________________________ 

28. A Constituição Federal estabelece que são 
condições de elegibilidade, dentre outras, 
na forma da lei, EXCETO: 

 

(A) domicílio eleitoral na circunscrição. 
(B) filiação partidária. 
(C) nacionalidade brasileira. 
(D) idade mínima de trinta anos para 

Presidente e Vice-Presidente da 
República. 
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29. Com relação à organização político-
administrativa da República Federativa do 
Brasil, é correto afirmar que os Territórios 
Federais que integram a União, e sua 
criação, transformação em Estado ou 
reintegração ao Estado de origem serão 
reguladas por 

 

(A) lei ordinária. 
(B) lei complementar. 
(C) emenda constitucional. 
(D) medida provisória. 

______________________________________ 
30. Segundo disposto no art. 20 da 

Constituição Federal, são bens da União, 
dentre outros:  

 

I. os potenciais de energia hidráulica. 
II. os recursos minerais, inclusive os do 

subsolo. 
III. as terras tradicionalmente ocupadas 

pelos índios. 
 

É correto o que está contido em 
 

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

______________________________________ 
31. Autorizar e fiscalizar a produção e o 

comércio de material bélico é competência  
 

(A) da União. 
(B) dos Estados. 
(C) dos Municípios. 
(D) do Distrito Federal e Territórios. 

_____________________________________ 
32. A Constituição Federal dispõe que legislar 

sobre desapropriação é competência  
 

(A) comum dos Estados e Municípios. 
(B) exclusiva dos Municípios. 
(C) privativa dos Estados e Distrito Federal. 
(D) privativa da União. 

______________________________________ 
33. Segundo a Constituição Federal, é correto 

afirmar que zelar pela guarda da 
Constituição, das leis e das instituições 
democráticas e conservar o patrimônio 
público é competência 

 

(A) exclusiva da União. 
(B) comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 
(C) concorrente da União, dos Estados e 

do Distrito Federal. 
(D) privativa dos Estados e do Distrito 

Federal. 
______________________________________ 
34. O art. 24 da Constituição Federal 

estabelece que compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre 

 

(A) emigração e imigração, entrada, 
extradição e expulsão de estrangeiros. 

(B) águas, energia, informática, 
telecomunicações e radiodifusão. 

(C) direito tributário, financeiro, 
penitenciário, econômico e urbanístico. 

(D) direito civil, comercial, penal, 
processual, eleitoral, agrário, marítimo, 
aeronáutico, espacial e do trabalho. 

 

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

35. O art. 178 do Código Processual Civil 
dispõe que o Ministério Público será 
intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, 
intervir como fiscal da ordem jurídica nas 
hipóteses previstas em lei ou na 
Constituição Federal e nos processos que 
envolvam: 

 

I. interesse privado.  
II. interesse de incapaz. 
III. litígios coletivos pela posse de terra 

rural ou urbana.  
 

É correto o que está contido apenas em 
 

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

______________________________________ 
36. Acerca dos auxiliares da justiça, é correto 

afirmar que praticar, de ofício, os atos 
meramente ordinatórios incumbe ao 

  

(A) distribuidor. 
(B) perito. 
(C) escrivão ou ao chefe de secretaria. 
(D) oficial de justiça. 
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37. O direito que tem os litigantes de 

receberem idêntico tratamento pelo juiz 
configura o seguinte princípio: 

 

(A) isonomia processual. 
(B) ampla defesa. 
(C) contraditório. 
(D) juiz natural. 

______________________________________ 
38. Ambos os cônjuges serão necessariamente 

citados para a ação, EXCETO quando esta 
 

(A) for resultante de fato que diga respeito 
a ambos os cônjuges ou de ato 
praticado por eles. 

(B) versar sobre direito real imobiliário, 
quando os cônjuges forem casados sob 
o regime de separação absoluta de 
bens. 

(C) for fundada em dívida contraída por um 
dos cônjuges a bem da família. 

(D) tiver por objeto o reconhecimento, a 
constituição ou a extinção de ônus 
sobre imóvel de um ou de ambos os 
cônjuges. 

______________________________________ 
39. O art. 75 do Código Processual Civil 

estabelece que serão representados em 
juízo, ativa e passivamente 

 

(A) a massa falida, pelo inventariante. 
(B) o espólio, pelo administrador judicial. 
(C) a herança jacente ou vacante, por seu 

curador. 
(D) o Município, por seus vereadores. 

______________________________________ 
40. Sobre a modificação da competência, 

prevista no Código Processual Civil, analise 
as proposições abaixo. 

 

I. O registro ou a distribuição da petição 
inicial torna prevento o juízo. 

II. Os processos de ações conexas serão 
reunidos para decisão conjunta, salvo 
se um deles já houver sido 
sentenciado. 

III. A ação acessória será proposta no 
juízo competente para a ação principal. 

 

 
É correto o que se apresenta em 

 

(A) I e II, apenas. 

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

 
 
 

Boa prova! 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


