CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Caderno de Questões

NÍVEL SUPERIOR - DIREITO
Data: 30/09/2018 - Horário: Das 14:30 às 18:30
Número de questões: 31 (trinta e uma)
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES
1.

2.

Verifique se este Caderno de Questões corresponde com o nível
que você está matriculado, caso não seja, solicite a substituição
para o fiscal da sala.
Não haverá substituição da Folha de Respostas, em caso de rasura
a resposta será anulada. Preencher a folha pintando toda a
bolinha, conforme exemplo:

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 3(três) horas.,
não havendo, por qualquer motivo, prorrogação em virtude de
afastamento de candidato da sala.
7.
O candidato somente poderá deixar o local, após transcorrida
1(uma) hora do inicio da prova, sob pena de ser desclassificado do
certame.
8.
O candidato poderá levar o caderno de questões, somente após 2
(horas) do inicio 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 ou qualquer outro tipo de objeto ou material
semelhante.
10. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do
processo o candidato que, durante a realização da prova:

d)

e)
f)

3.

a)
b)

c)

Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a
sua realização;
utilizar qualquer meio de consulta, como livros ou anotações,
incluindo telefones celulares ou quaisquer outros aparelhos
eletrônicos;
retirar-se da sala antes do prazo indicado no item VI, subitem
4 do edital;

g)

ausentar-se do recinto da prova, a não ser
momentaneamente, em casos especiais e desde que na
companhia do fiscal da prova;
fizer anotação de informação relativa às suas respostas em
qualquer meio que não os permitidos;
recusar-se a entregar o Cartão de Respostas ao término do
tempo destinado à sua realização;
ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de
Respostas.

11. Os gabaritos serão divulgados no sítio do CIEE nos dias 01/10
(gabarito provisório) e 04/12 (gabarito oficial).
12. Os recursos referentes às questões aplicadas nas provas e
respectivas respostas corretas publicadas em gabarito provisório,
só serão aceitos, até as 17:00 do dia 02/10/2018, e deverão ser
enviados no e-mail recursoscreasp@ciee.org.br , conforme modelo
disponível para download no sítio do CIEE na internet
(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 3 listas de classificação, divididas por, pessoa
com deficiência, especifica dos estudantes negros e lista geral.
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 definitivo será divulgado no dia 04/12/2018, no sítio
do CIEE na internet.
17. O processo seletivo terá validade de um ano, a contar da data de
publicação do resultado.
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 e
respectivo Termo Aditivo.

Boa Sorte!
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LÍNGUA PORTUGUESA
1.

modo verbal que o termo em destaque
abaixo.

De acordo com a norma-padrão da Língua
Portuguesa, assinale a alternativa correta
em relação à ortografia.

"Manuel Carneiro de Sousa Bandeira Filho
é um dos maiores nomes da poesia
moderna brasileira. Interrompeu os
estudos de Engenharia na Escola
Politécnica de São Paulo em 1904 devido à
tuberculose."

(A) Desse geito vão achar que somos
irresponsáveis.
(B) Você precisa enchugar isso direito.
(C) Chegaram de viajem ontem, mas já
partiram novamente.
(D) Ficaram paralisados diante do discurso.

2.

(A) Apesar de viver até aos 82 anos, a
quebra de sua rotina de vida pela
manifestação da doença, até então
fatal, marcou o início de sua produção
literária.
(B) Em 1917, influenciado pela poesia
simbolista e pós-simbolista da Europa,
onde passou por estações de cura,
publicou seu primeiro livro: A Cinza das
Horas.
(C) Seu segundo livro de poemas,
Carnaval (1919), diferentemente do
primeiro que sugere uma busca da
simplicidade,
caracteriza-se
pela
liberdade de composição rítmica e
afirma o autor como pioneiro do
modernismo.
(D) No livro figura o famoso poema Os
Sapos, sátira ao parnasianismo, que
veio a ser declamado, três anos
depois, durante a Semana de Arte
Moderna de 1922.

Assinale a alternativa em que todas as
palavras estejam escritas corretamente de
acordo com o novo acordo ortográfico.
(A) O carro era semi-automático.
(B) Esse medicamento não apresenta
contraindicação.
(C) Fez um belo auto-retrato.
(D) Esqueceu de tomar o antiinflamatório.

3.

Assinale a alternativa em que todas as
palavras estejam de acordo com a norma
padrão culta da Língua Portuguesa quanto
à acentuação.
(A) Não tinha caju, trouxe apenas banana
e maçã.
(B) O ingresso é gratuíto. Todos estão
convidados.
(C) Era uma forma sútil de chantagem.
(D) O réu não temia aquele juíz.

4.

Assinale a alternativa que apresenta a
correta colocação do pronome.
(A)
Lhe deram os parabéns.
(B) Não trata-se de nenhuma prova.
(C) Ouviram-me chamar?
(D) O candidato que mostrou-me a prova
não foi classificado.

5.

6.

De acordo com a norma-padrão da Língua
Portuguesa no
que se refere
à
concordância
nominal,
assinale
a
alternativa que preenche corretamente às
respectivas lacunas abaixo.
A entrada para o show foi _____, mas a
abertura e o bis _____ compensaram, pois
saímos todos _________.
(A)
(B)
(C)
(D)

cara / apresentado / entusiasmado
cara / apresentados / entusiasmados
caro / apresentado / entusiasmado
caro / apresentados / entusiasmados

Assinale a alternativa em que palavra
destacada pertença ao mesmo tempo e
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7.

CONHECIMENTOS GERAIS

Analise frase abaixo.
Cerca
de
quinhentos
compareceu à reunião.

professores

A frase acima apresenta um ERRO de
(A)
(B)
(C)
(D)

8.

concordância verbal.
regência nominal.
regência verbal.
concordância nominal.

Assinale a alternativa que apresenta a frase
correta no que se refere à regência verbal.
(A) Devemos obedecer nossos corações?
(B) Respondeu-lhe a altura, sem pensar
duas vezes.
(C) Antipatizo daquela funcionário.
(D) Abdicou das vantagens do cargo, mas
ficou com o dinheiro ilícito.

9.

Assinale a alternativa correta no que se
refere à ocorrência de crase.
(A) Aonde ele pretende ir à esta hora?
(B) Saíram às pressas, direto para o
hospital.
(C) Estavam à caminhar pelo parque
quando ocorreu o assalto.
(D) Ele fez referência à Vossa Excelência
na ata de reunião.

10. Assinale a alternativa correta com relação à
pontuação.
(A) O resultado final foi o seguinte: quinze
estagiários votaram a favor do acordo,
três, contra.
(B) O importante insistiam os funcionários,
era a segurança de todos.
(C) Trabalhamos
bastante,
logo,
merecemos férias!
(D) Que injusto! Trabalhou, muito e ainda
assim não foi contratada.

11. A Venezuela tem enfrentado uma grave
crise econômica e muitos venezuelanos
acabaram migrando para o Brasil pelo
Estado de(o)
(A)
(B)
(C)
(D)

Pará.
Pernambuco.
Roraima.
Amazonas.

12. Em agosto deste ano, os postos de saúde
fizeram uma campanha de vacinação
contra uma doença que já era considerada
erradicada no Brasil. Trata-se do(a)
(A)
(B)
(C)
(D)

tuberculose.
sarampo.
hepatite.
cólera.

13. No início de setembro, o Museu Nacional
sofreu um incêndio e ficou completamente
destruído. Com 200 anos completados
neste ano, o museu fica localizado na
cidade de(o)
(A)
(B)
(C)
(D)

Brasília.
São Paulo.
Salvador.
Rio de Janeiro.

14. Nas eleições de 2018, estão sendo feitos
vários alertas sobre as fake news, que são
(A) notícias sobre a vida particular dos
candidatos.
(B) notícias falsas que são veiculadas na
internet como se fossem verdadeiras.
(C) promessas falsas que os candidatos
vêm fazendo nas campanhas.
(D) informações
verdadeiras
que
a
imprensa está veiculando na internet a
respeito dos candidatos.
15. Nos últimos meses, o Brasil passou por um
surto de febre amarela, doença que tem
como principal hospedeiro o
(A) macaco.
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(B) homem.
(C) rato.
(D) cachorro.
16. Recentemente, foi divulgado no exterior
que o Brasil melhorou sua classificação no
ranking de combate à corrupção. Isso se
deve por causa
(A) do
fechamento
de
empresas
consideradas corruptas.
(B) da proibição de empresas doarem
recursos a campanhas de políticos.
(C) de mudanças no Código Penal com
medidas
mais
duras
contra a
corrupção.
(D) dos resultados da Operação Lava Jato
e de outras ações de combate à
corrupção.
17.
Nos últimos dias, Sérgio Cabral sofreu
mais uma condenação na Justiça Federal,
elevando sua pena para mais de 170 anos de
prisão. Ele é
(A) o ex-governador do Rio de Janeiro.
(B) um ex-ministro do governo de Dilma
Rousseff.
(C) o ex-governador da Bahia.
(D) o ex-prefeito da cidade de São Paulo.

18. Em setembro de 2018, completaram-se 17
anos de uma grande tragédia ocorrida nos
Estados Unidos. Trata-se do
(A) bomba nuclear jogada pela Coreia do
Norte na cidade de Las Vegas.
(B) ataque terrorista que destruiu as torres
do World Trade Center.
(C) ataque terrorista ao metrô de Nova
Iorque.
(D) tiroteio durante um festival de música
em Nashville.

19. De acordo com o IBGE, o rio mais poluído
do Brasil é o rio
(A) Paraná.
(B) São Francisco.

(C) Amazonas.
(D) Tietê.
20. Dentre os países que fazem parte da
América Latina, assinale aquele que não
faz fronteira com o Brasil.
(A)
(B)
(C)
(D)

Bolívia.
Peru.
Equador.
Colômbia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. A modalidade de licitação entre quaisquer
interessados que, na fase inicial de
habilitação preliminar, comprovem possuir
os requisitos mínimos de qualificação
exigidos no edital para execução de seu
objeto é:
(A)
(B)
(C)
(D)

convite.
pregão.
concorrência.
leilão.

22. O princípio constitucional do direito
administrativo que veda o atendimento a
vontades pessoais ou a favoritismos é:
(A)
(B)
(C)
(D)

impessoalidade.
legalidade.
publicidade.
eficiência.

23. Legislar
sobre
competência

desapropriação

é

(A) privativa dos Estados-membros.
(B) privativa da União.
(C) comum dos Municípios, Estados e
União.
(D) exclusiva dos Municípios.
24. Ao Distrito Federal são atribuídas as
competências legislativas reservadas
(A) à União e Estados.
PROVA – NÍVEL SUPERIOR- DIREITO
Página 4 de 6

(B) aos Estados, apenas.
(C) aos Municípios, apenas.
(D) aos Estados e Municípios.
25. De acordo com o disposto no Código de
Processo Civil, os pronunciamentos do juiz
consistirão
(A) em sentenças e despachos, apenas.
(B) em sentenças, decisões interlocutórias
e despachos.
(C) em
sentenças
e
decisões
interlocutórias, apenas.
(D) em despachos, unicamente.
26. Segundo o art. 224 do CPC, salvo
disposição em contrário, os prazos serão
contados
(A) excluindo o dia do começo e incluindo
o dia do vencimento.
(B) excluindo o dia do começo e excluindo
o dia do vencimento.
(C) incluindo o dia do começo e excluindo
o dia do vencimento.
(D) incluindo o dia do começo e incluindo o
dia do vencimento.
27. O imposto
competência

territorial

rural

(ITR)

é

circulação de mercadorias e prestação
de serviços (ICMS) e imposto sobre
transmissão de bens imóveis (ITBI).
(D) imposto sobre transmissão de bens
imóveis
(ITBI),
imposto
sobre
circulação de mercadorias e prestação
de serviços (ICMS) e imposto sobre
propriedade de veículos automotores
(IPVA).
29. É fonte não-estatal do direito do trabalho:
(A)
(B)
(C)
(D)

jurisprudência.
constituição federal.
regulamento de empresa.
lei.

30. Com base na Lei de introdução às normas
do direito brasileiro (LINDB), analise as
proposições abaixo.
I.

As correções a texto de lei já em vigor
consideram-se lei nova.
II. Ninguém se escusa de cumprir a lei,
alegando que não a conhece.
III. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá
o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de
direito.
É correto o que se afirma em

(A)
(B)
(C)
(D)

dos Municípios.
dos Estados.
da União.
comum dos Municípios e Estados.

28. Compete
impostos:

aos

Estados

os

(A)
(B)
(C)
(D)

I, apenas.
II e III, apenas.
I e II, apenas.
I, II e III.

seguintes
Questão dissertativa

(A) imposto de importação (II), imposto de
exportação (IE) e imposto sobre
propriedade de veículos automotores
(IPVA).
(B) imposto sobre propriedade de veículos
automotores (IPVA), imposto sobre
circulação de mercadorias e prestação
de serviços (ICMS) e imposto sobre
transmissão causa mortis e doação
(ITCMD).
(C) imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza (IR), imposto sobre

“A” adquire de “B” um veículo com pouco tempo
de uso pelo valor de trinta mil reais. Após uma
semana de uso, o motor do veículo vem a
fundir. Nessa situação, restou prejudicado o
adquirente. Com base nos efeitos do contrato e
no que dispõe o Código Civil sobre o assunto,
apresente as possibilidades jurídicas que “A”
terá para resolver o problema apresentado.
Explique qual é o tipo de vício configurado
nesta situação.
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Sugestão de resposta:
A questão trata do vício redibitório, conceituado
como sendo defeito que desvaloriza a coisa ou
a torna imprópria para uso. Tal vício é aplicável
aos contratos civis.
Para Maria Helena Diniz, os vícios redibitórios
são defeitos ocultos existentes na coisa
alienada, objeto de contrato comutativo ou de
doação onerosa, não comum às congêneres,
que a tornam imprópria ao uso a que se destina
ou lhe diminuem sensivelmente o valor, de tal
modo que o negócio não se realizaria se esses
defeitos fossem conhecidos, dando ao
adquirente ação para redibir o contrato ou para
obter abatimento no preço.
Estando o adquirente prejudicado, terá ele as
seguintes possibilidades jurídicas:
a) pleitear abatimento proporcional no preço,
por meio de ação quanti minoris ou ação
estimatória.
b) requerer a resolução do contrato (devolvendo
o veículo e recebendo de volta a quantia em
dinheiro que desembolsou), sem prejuízo de
perdas e danos, por meio de ação redibitória.
Para pleitear as perdas e danos, deverá
comprovar a má-fé do alienante, isto é, que este
tinha conhecimento dos vícios redibitórios (art.
443, CC). Todavia, a ação redibitória, com a
devolução do valor pago e o ressarcimento das
despesas contratuais, cabe mesmo se o
alienante não tinha conhecimento do vício.
É pertinente deixar claro que a responsabilidade
do alienante permanece ainda que a coisa
pereça em poder do adquirente em virtude do
vício oculto já existente no momento da entrega
(art. 444, CC)
Portanto, deve o alienante (B) responder pelo
defeito oculto no motor.
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