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Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é o Ricardo Vale, professor de
Direito Constitucional e Diretor Pedagógico do Estratégia Concursos. Com
o objetivo de ajudá-lo nessa caminhada rumo à aprovação, os professores
do Estratégia comentaram a última prova do TRF 4ª Região. Resolva com
bastante atenção essas questões, como se fosse o dia da prova. Depois,
leia os comentários. Identifique seus erros. Foque em melhorar os seus
pontos fracos. Confiamos no seu potencial. Acreditamos em você.

Bons estudos!!!
Prof. Ricardo Vale

Técnico Judiciário – área Administrativa
LÍNGUA PORTUGUESA
Para responder às questões de números 1 a 7, considere o texto abaixo.

No campo da técnica e da ciência, nossa época produz milagres todos os dias. Mas o progresso moderno tem amiúde um
custo destrutivo, por exemplo, em danos irreparáveis à natureza, e nem sempre contribui para reduzir a pobreza.
A pós-modernidade destruiu o mito de que as humanidades humanizam. Não é indubitável aquilo em que acreditam tantos
filósofos otimistas, ou seja, que uma educação liberal, ao alcance de todos, garantiria um futuro de liberdade e igualdade de
oportunidades nas democracias modernas. George Steiner, por exemplo, afirma que “bibliotecas, museus, universidades, centros de
investigação por meio dos quais se transmitem as humanidades e as ciências podem prosperar nas proximidades dos campos de
concentração”. “O que o elevado humanismo fez de bom para as massas oprimidas da comunidade? Que utilidade teve a cultura
quando chegou a barbárie?”
Numerosos trabalhos procuraram definir as características da cultura no contexto da globalização e da extraordinária revolução
tecnológica. Um deles é o de Gilles Lipovetski e Jean Serroy, A cultura-mundo. Nele, defende-se a ideia de uma cultura global − a
cultura-mundo − que vem criando, pela primeira vez na história, denominadores culturais dos quais participam indivíduos dos cinco
continentes, aproximando-os e igualando-os apesar das diferentes tradições e línguas que lhes são próprias.
Essa “cultura de massas” nasce com o predomínio da imagem e do som sobre a palavra, ou seja, com a tela. A indústria
cinematográfica, sobretudo a partir de Hollywood, “globaliza” os filmes, levando-os a todos os países, a todas as camadas sociais. Esse
processo se acelerou com a criação das redes sociais e a universalização da internet.
Tal cultura planetária teria, ainda, desenvolvido um individualismo extremo em todo o globo. Contudo, a publicidade e as
modas que lançam e impõem os produtos culturais em nossos tempos são um obstáculo a indivíduos independentes.
O que não está claro é se essa cultura-mundo é cultura em sentido estrito, ou se nos referimos a coisas completamente
diferentes quando falamos, por um lado, de uma ópera de Wagner e, por outro, dos filmes de Hitchcock e de John Ford.
A meu ver, a diferença essencial entre a cultura do passado e o entretenimento de hoje é que os produtos daquela pretendiam
transcender o tempo presente, continuar vivos nas gerações futuras, ao passo que os produtos deste são fabricados para serem
consumidos no momento e desaparecer. Cultura é diversão, e o que não é divertido não é cultura.
Adaptado de: VARGAS LLOSA, M. A civilização do espetáculo. Rio
de Janeiro, Objetiva, 2013, formato ebook.
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01. (Técnico - TRF4/2014) Depreende-se corretamente do texto:
a) A asserção de que o progresso moderno tem amiúde um custo destrutivo estabelece, no parágrafo, noção de finalidade.
b) Os pontos de interrogação das perguntas feitas no segundo parágrafo podem ser suprimidos por se tratar de perguntas
retóricas.
c) A afirmação de que nossa época produz milagres todos os dias encontra respaldo no fato de que haveria hoje o
predomínio da imagem e do som sobre a palavra.
d) O mito de que as humanidades humanizam justifica-se a partir do fato de que nem todas as classes sociais possuem
acesso à tecnologia moderna, como a internet.
e) A menção ao que seria cultura em sentido estrito estabelece uma diferença entre a noção de cultura de que parte o
autor e aquela estabelecida pelo pensador Gilles Lipovetski.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 01:
Nosso gabarito é a letra E, pois a “cultura em sentido estrito” seria diferente da “cultura-mundo” estabelecida por
Gilles Lipovetski. A “cultura-mundo” refere-se à cultura de massas, filha da democratização de filmes e produtos
audiovisuais consumidos mundialmente, focada em entretenimento. A cultura em sentido estrita está relacionada no texto
com a cultura feita para ser eterna, obras que pretendem transcender o tempo, daí o exemplo da obra de Wagner em
oposição a filmes famosos.
Vejamos o problema das demais alternativas.
a) Incorreto. A noção é de consequência. O custo destrutivo é o efeito do progresso.
b) Incorreto. A pergunta retórica também leva ponto de interrogação, não há motivo para suprimir.
c) Incorreto. Não há relação entre essas duas ideias. Os “milagres” são expressão figurada para indicar os grandes saltos
que a ciência e a tecnologia dão em pouco tempo.
d) Incorreto. O mito se justifica, segundo o texto, pelo fato de que quando grandes barbáries acontecem, museus e obras
de arte nada podem fazer para evitá-la.
Gabarito: Letra E

02. (Técnico - TRF4/2014) O autor do texto discorda dos pensadores citados ao afirmar que
a) ...a publicidade e as modas (...) são um obstáculo à criação de indivíduos independentes. (5º parágrafo)
b) ...o progresso moderno tem amiúde um custo destrutivo... (1º parágrafo)
c) Essa “cultura de massas” nasce com o predomínio da imagem e do som sobre a palavra... (4º parágrafo)
d) Não é indubitável aquilo em que acreditam tantos filósofos otimistas... (2º parágrafo)
e) A indústria cinematográfica, sobretudo a partir de Hollywood, “globaliza” os filmes... (4º parágrafo).
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 02:
Questão direta. Aqui, a banca pede uma alternativa em que o autor “discorda”, então precisamos de uma ideia
que esteja em “oposição” às mencionadas. Daí, procuraremos um conectivo “opositivo” como marca dessa “oposição de
ideias”, dessa discordância. Encontraríamos na passagem abaixo:
Tal cultura planetária teria, ainda, desenvolvido um individualismo extremo em todo o globo. Contudo, a
publicidade e as modas que lançam e impõem os produtos culturais em nossos tempos são um obstáculo a indivíduos
independentes.
“Contudo” é um conectivo adversativo e indica a parte mais forte e relevante do argumento. Portanto, o que está
depois desse “contudo” se contrapõe ao que foi dito antes e prevalece sobre o que foi dito antes.
Gabarito: Letra A
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03. (Técnico - TRF4/2014)
...apesar das diferentes tradições e línguas que lhes são próprias. (3º parágrafo)
...levando-os a todos os países... (4º parágrafo)
...os produtos deste são fabricados... (7º parágrafo)
Os elementos sublinhados acima referem-se, respectivamente, a:
a) diferentes tradições e línguas − filmes − entretenimento de hoje
b) diferentes tradições − países − passado
c) línguas − Hollywood − entretenimento de hoje
d) indivíduos − países − passado
e) indivíduos − filmes − tempo presente.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 03:
As tradições e as línguas são próprias aos indivíduos, são inerentes a eles, são peculiares a eles.
O pronome “os” retoma filmes, pois os “filmes” são levados a todos os países pela publicidade global da cultura
de massa.
O pronome demonstrativo “deste” retoma anaforicamente “entretenimento de hoje”, ou seja, a época atual, o
“tempo presente”. Sim, o “deste” pode ser anafórico, inclusive, quando há dois referentes mencionados previamente, a
regra é usar “este(a)(s)” para o mais próximo e “aquele(a)(s)” para o mais distante.
Gabarito: Letra E

04. (Técnico - TRF4/2014) Possuem os mesmos tipos de complemento os verbos grifados em:
a) Essa “cultura de massas” nasce com o predomínio... // Um deles é o de Gilles Lipovetski...
b) A pós-modernidade destruiu o mito de que... // ... nossa época produz milagres todos os dias.
c) Essa cultura de massas nasce com o predomínio... // ... e nem sempre contribui para...
d) ... as ciências podem prosperar nas proximidades... // A pós-modernidade destruiu o mito de que...
e) ... nossa época produz milagres todos os dias. // ... o mito de que as humanidades humanizam.

COMENTÁRIO DA QUESTÃO 04:
A banca basicamente pede os verbos com mesmo tipo de transitividade. Destruir é Verbo Transitivo Direto (VTD),
pois pede um complemento SEM PREPOSIÇÃO: “o mito”; da mesma forma, Produzir também é Verbo Transitivo Direto
(VTD), pois pede um complemento SEM PREPOSIÇÃO: “milagres”.
Vejamos a transitividade dos demais verbos.
a) Essa “cultura de massas” nasce (intransitivo) com o predomínio... // Um deles é (de ligação) o de Gilles Lipovetski...
c) Essa cultura de massas nasce (intransitivo) com o predomínio... // ... e nem sempre contribui (transitivo indireto)
para...
d) ... as ciências podem prosperar (intransitivo) nas proximidades... // A pós-modernidade destruiu o mito de que...
e) ... nossa época produz milagres todos os dias. // ... o mito de que as humanidades humanizam (intransitivo).
Gabarito: Letra B
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05. (Técnico - TRF4/2014) Substituindo-se o elemento grifado pelo que se encontra entre parênteses, o sinal indicativo
de crase deverá ser acrescentado em:
a) ... por meio dos quais se transmitem as humanidades... − (ciências humanas) (2º parágrafo)
b) ... a todas as camadas sociais. − (qualquer classe social) (4º parágrafo)
c) ... se nos referimos a coisas completamente diferentes... − (uma coisa completamente diferente) (6º parágrafo)
d) ... são um obstáculo a indivíduos independentes. (criação de indivíduos independentes) (5º parágrafo)
e) ... que uma educação liberal, ao alcance de todos... (dispor de todos) (2º parágrafo).

COMENTÁRIO DA QUESTÃO 05:
Só vai haver crase se unirmos a preposição “a” com alguma palavra feminina com artigo feminino. Isso apenas
ocorre em “se nos referirmos A + A criação (à criação...).
Vejamos por que não haveria crase nas demais opções:
A) “transmitir” não pede preposição “a”, então falta uma metade da fusão.
b) não há crase antes de “qualquer” e da maioria dos pronomes indefinidos, pois não há artigo.
c) não há crase antes do artigo “uma”.
e) não há crase antes de verbo.
Gabarito: Letra D

06. (Técnico - TRF4/2014) Sem que nenhuma outra modificação seja feita, mantêm-se a correção e as relações de
sentido estabelecidas no texto, substituindo-se
a) Contudo por “dado que” (5º parágrafo)
b) Mas por “Embora” (1º parágrafo)
c) ao passo que por “enquanto” (7º parágrafo)
d) Tal por “Tamanha” (5º parágrafo)
e) amiúde por “mormente” (1º parágrafo).

COMENTÁRIO DA QUESTÃO 06:
“Ao passo que” e “enquanto” são conectivos de sentido temporal, indicando realidades que ocorrem
simultaneamente, ao mesmo tempo. Por extensão, esses conectivos são usados também para fazer comparações,
contrastes, paralelos, cotejo de fatos que são vistos como verdadeiros ao mesmo tempo. Esse foi o uso dado no texto:
A meu ver, a diferença essencial entre a cultura do passado e o entretenimento de hoje é que os produtos daquela
pretendiam transcender o tempo presente, continuar vivos nas gerações futuras, ao passo que/enquanto os produtos
deste são fabricados para serem consumidos no momento e desaparecer. Cultura é diversão, e o que não é divertido não
é cultura.
Vejamos a diferença no sentido dos conectivos das demais alternativas.
a) Contudo (oposição) por “dado que (causa) (5º parágrafo)
b) Mas (oposição) por “Embora” (concessão) (1º parágrafo)
A concessão também está, em sentido amplo, no campo semântico da oposição. Mas não é possível trocar diretamente um
conectivo concessivo por um adversativo.
d) Tal (sentido de “essa”, essa cultura mencionada) por “Tamanha” (sentido de “tanta, tão grande”) (5º parágrafo)
e) amiúde (frequentemente) por “mormente” (principalmente) (1º parágrafo).
Gabarito: Letra C
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07. (Técnico - TRF4/2014) Uma redação alternativa para um segmento do texto, em que se mantêm a correção e, em
linhas gerais, o sentido original, está em:
a) A crença de que um futuro de liberdade e igualdade de oportunidades seria garantido por uma educação liberal é
sustentada por muitos filósofos otimistas.
b) Dado os custos destrutivos do progresso, o mito segundo o qual as humanidades humanizam foi destruída pela pósmodernidade.
c) As características da cultura no contexto da globalização e da extraordinária revolução tecnológica, procurou se definir
em numerosos trabalhos.
d) Um individualismo extremo fora desenvolvido pela cultura planetária, embora as modas impostas pelos produtos culturais
de nosso tempo configurem-se como obstáculo a indivíduos independentes.
e) Não se consideraria, nos dias de hoje, como sendo cultura, aqueles produtos culturais que não sejam divertidos.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 07:
Em questões desse tipo, o “pulo do gato” é sempre eliminar as alternativas que possuem um erro gramatical
evidente. Num primeiro momento, não busquem mudança de sentido, pois isso é algo muitas vezes sutil.
A letra A está perfeita, sem erros gramaticais ou ortográficos, e reproduz a ideia de que educação liberal não
garante igualdade de oportunidades.
Gabarito Letra A

Vejamos o problema das demais alternativas e façamos possíveis correções. Os erros são basicamente de concordância.
b) Dados os custos destrutivos do progresso, o mito segundo o qual as humanidades humanizam foi destruído pela pósmodernidade.
c) As características da cultura no contexto da globalização e da extraordinária revolução tecnológica, procuraram se definir
em numerosos trabalhos.
d) Um individualismo extremo fora desenvolvido pela cultura planetária, embora as modas impostas pelos produtos culturais
de nosso tempo configurem-se como obstáculo a indivíduos independentes.
e) Não se considerariam, nos dias de hoje, como sendo cultura, aqueles produtos culturais que não sejam divertidos.
(problema de concordância da voz passiva: aqueles produtos não SERIAM CONSIDERADOS)
Para responder às questões de números 8 a 14, considere o texto abaixo.
Ler um livro é desinteressar-se a gente deste mundo comum e objetivo para viver noutro mundo. A janela iluminada noite
adentro isola o leitor da realidade da rua, que é o sumidouro da vida subjetiva. Árvores ramalham. De vez em quando passam passos.
Lá no alto estrelas teimosas namoram inutilmente a janela iluminada. O homem, prisioneiro do círculo claro da lâmpada, apenas ligado
a este mundo pela fatalidade vegetativa do seu corpo, está suspenso no ponto ideal de uma outra dimensão, além do tempo e do
espaço. No tapete voador só há lugar para dois passageiros: Leitor e autor.
O leitor ingênuo é simplesmente ator. Quero dizer que, num folhetim ou num romance policial, procura o reflexo dos seus
sentimentos imediatos, identificando-se logo com o protagonista ou herói do romance. Isto, aliás, se dá mais ou menos com qualquer
leitor, diante de qualquer livro; de modo geral, nós nos lemos através dos livros.
Mas no leitor ingênuo, essa lei dos reflexos toma a forma de um desinteresse pelo livro como obra de arte. Pouco importa a
impressão literária, o sabor do estilo, a voz do autor. Quer divertir-se, esquecer as pequenas misérias da vida, vivendo outras vidas
desencadeadas pelo bovarismo da leitura. E tem razão. Há dentro dele uma floração de virtualidades recalcadas que, não encontrando
desimpedido o caminho estreito da ação, tentam fugir pela estrada larga do sonho.
Assim éramos nós então, por não sabermos ler nas entrelinhas. E daquela primeira fase de educação sentimental, que parecia
inevitável como as espinhas, passava quase sempre o jovem monstro para uma crise de hipercrítica. Devido à necessidade de um
restabelecimento de equilíbrio, o excesso engendrava o excesso contrário. A pouco e pouco os românticos perdiam terreno em proveito
dos naturalistas. Dava-se uma verdadeira subversão de valores na escala da sensibilidade e a fantasia comprazia-se em derrubar os
antigos ídolos. Formava-se muitas vezes, coincidindo com manifestações mórbidas que são do domínio da psicanálise, um pedantismo
da clarividência, tão nocivo como a intemperança imaginosa ou sentimental, e talvez mais ingênuo, pois refletia um ressentimento de
namorado ainda ferido nas suas primeiras ilusões.
(Adaptado de: MEYER, Augusto. “Do Leitor”, In: À sombra da estante, Rio de Janeiro, José Olympio, 1947, p. 11-19)
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08. (Técnico - TRF4/2014) Infere-se, corretamente, que o autor do texto
a) descreve, mediante metáforas e comparações, as reações dos leitores que se debruçam, um de modo crítico, outro
ingênuo, sobre os aspectos artísticos de romances da mesma natureza.
b) traça o amadurecimento do leitor que, de ingênuo e romântico, passa a perceber nos livros os componentes afeitos à
realidade e, assim, a preferir os de maior aprimoramento artístico.
c) mostra a importância da arte na formação de leitores que, por seu intermédio, tornam-se capazes de distinguir aspectos
fantasiosos de outros mais realistas, o que passa a interferir diretamente em seu juízo crítico.
d) exemplifica os modos de ler um livro mediante as reações que diferentes enredos provocam nos leitores, de maneira a
nos fazer compreender a harmonia da arte entre dois extremos de conduta.
e) compara duas fases do leitor a duas fases da adolescência, ressaltando a ingenuidade que caracteriza ambas, pois, cada
uma a seu modo, não se atêm a características artísticas do livro.

COMENTÁRIO DA QUESTÃO 08:
Esta é uma questão muito difícil, pois o examinador escolhe um fragmento de texto e parece esquecer que o
candidato não leu o texto inteiro. Aqui temos uma referência a dois estilos literários, que, em síntese extrema, eram
opostos: o romantismo, marcado pelo sentimentalismo e pela fantasia, e o naturalismo, marcado por um realismo
excessivo e frio. Estes dois tipos de leitura são mencionados pelo autor para fazer o contraste entre um leitor que busca
apenas distrair-se na fantasia, projetando-se nos heróis romantizados e um outro leitor, este hipercrítico. Então, o autor
fecha seu raciocínio dizendo que ambas as visões são ingênuas, pois são excessivas em sentidos contrário. Um estava
demasiadamente romântico, o outro demasiadamente confiante na frieza das coisas, agindo de modo ressentido, como
um adolescente que, reagindo a uma desilusão, passar a tentar agir como alguém desprovido de sentimentos.
Gabarito Letra E

Vejamos o problema das demais.
a) descreve, mediante metáforas e comparações, as reações dos leitores que se debruçam, um de modo crítico, outro
ingênuo, sobre os aspectos artísticos de romances da mesma natureza.
Incorreto. Os romances não são de mesma natureza, um é romântico, o outro é naturalista (realismo exacerbado)
b) traça o amadurecimento do leitor que, de ingênuo e romântico, passa a perceber nos livros os componentes afeitos à
realidade e, assim, a preferir os de maior aprimoramento artístico.
Incorreto. Não há amadurecimento, o leitor continua ingênuo, apenas passa a um extremo hipercrítico no lugar de um
extremo hipersentimental.
c) mostra a importância da arte na formação de leitores que, por seu intermédio, tornam-se capazes de distinguir aspectos
fantasiosos de outros mais realistas, o que passa a interferir diretamente em seu juízo crítico.
Incorreto. O texto não é sobre a importância da arte.
d) exemplifica os modos de ler um livro mediante as reações que diferentes enredos provocam nos leitores, de maneira a
nos fazer compreender a harmonia da arte entre dois extremos de conduta.
Incorreto. O texto não fala de harmonia da arte entre dois extremos, apenas mostra como ambos são ingênuos, então não
há harmonia alguma, não há equilíbrio, apenas uma mudança de polo.
09. (Técnico - TRF4/2014) Na frase “Ler um livro é desinteressar-se a gente deste mundo comum e objetivo para viver
noutro mundo”, os elementos sublinhados têm, respectivamente, a mesma função que os sublinhados em:
a) ... os românticos perdiam terreno em proveito dos naturalistas.
b) ... essa lei dos reflexos toma a forma de um desinteresse...
c) ... o excesso engendrava o excesso contrário.
d) ... de modo geral, nós nos lemos através dos livros.
e) ... um ressentimento de namorado ainda ferido nas suas primeiras ilusões.
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COMENTÁRIO DA QUESTÃO 09:
O termo “a gente” é sujeito, pois é a gente que se desinteressa deste mundo; “noutro mundo” é um adjunto
adverbial, pois dá ao verbo intransitivo “viver” uma circunstância (de lugar).
Encontramos essas mesmas funções, respectivamente, em:
... os românticos perdiam terreno em proveito dos naturalistas.
Vejamos agora função sintática dos demais termos, lembrando que a FCC nem sempre sublinha o termo completo, apenas
parte dele, ou seu núcleo. Então, vou sublinhar o termo completo e indicar sua função.
b) ... essa lei dos reflexos (sujeito) toma a forma de um desinteresse (objeto direto) ...
c) ... o excesso (sujeito) engendrava o excesso contrário (adjunto adnominal).
d) ... de modo geral, nós nos (objeto direto) lemos através dos livros.
e) ... um ressentimento (núcleo do objeto direto) de namorado ainda ferido nas suas primeiras ilusões (adjunto adnominal).
Gabarito Letra A

10. (Técnico - TRF4/2014) Atente para as seguintes afirmações.
I. Em “Há dentro dele uma floração de virtualidades recalcadas que, não encontrando desimpedido o
caminho estreito da ação” ... (3º parágrafo), as formas verbais “Há” e “encontrando” têm o mesmo
sujeito.
II. Na frase “Pouco importa a impressão literária, o sabor do estilo, a voz do autor” (3º parágrafo), o
verbo pode, indiferentemente, ser flexionado no singular ou no plural.
III. Em “Formava-se muitas vezes, coincidindo com manifestações mórbidas” ... (4º parágrafo) pode-se
acrescentar uma vírgula imediatamente após “Formava-se”, sem prejuízo para a correção e o sentido.
Está correto o que consta APENAS em
a) I e II.
b) III.
c) II e III.
d) II.
e) I e III.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 10:
I- Incorreto. “Há” não tem sujeito, pois é um verbo impessoal, com sentido de “existir”.
II- Correto. O sujeito “a impressão literária, o sabor do estilo, a voz do autor” é composto e está posposto, ou seja,
está depois do verbo. Então, a concordância pode ser feita no plural ou no singular, concordando apenas com o núcleo
mais próximo.
III- Correto. “Muitas vezes” é um adjunto adverbial de curta extensão, portanto poderia vir isolado entre duas
vírgulas.
Gabarito Letra C

11. (Técnico - TRF4/2014) No segmento ... procura o reflexo dos seus sentimentos imediatos, identificando-se logo
com o protagonista ou herói do romance (2º parágrafo), de acordo com o contexto, pode-se substituir a expressão
sublinhada por:
a) caso se identifique
b) à medida que se identifica
c) posto que se identifique
d) de modo a identificar-se
e) porque se identifica.
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COMENTÁRIO DA QUESTÃO 11:
A identificação é uma consequência, um efeito, algo que acontece em decorrência da imersão no livro. Então, a
reescritura correta seria a troca por um conectivo com esse valor consecutivo: de modo a...
causa.

“Caso” indica condição; “à medida que” indica proporcionalidade; “posto que” indica concessão; “porque” indica

Gabarito Letra D

12. (Técnico - TRF4/2014) O segmento que expressa causa está sublinhado em:
a) Dava-se uma verdadeira subversão de valores na escala da sensibilidade... (4º parágrafo)
b) ... éramos nós então, por não sabermos ler nas entrelinhas. (4º parágrafo)
c) E daquela primeira fase de educação sentimental ... passava quase sempre o jovem monstro... (4º parágrafo)
d) Isto, aliás, se dá mais ou menos com qualquer leitor, diante de qualquer livro... (2º parágrafo)
e) Há dentro dele uma floração de virtualidades recalcadas que, não encontrando desimpedido o caminho... (3º
parágrafo).

COMENTÁRIO DA QUESTÃO 12:
Questão direta, na verdade a banca pede a oração causal em sua forma reduzida de infinitivo, introduzida pela
preposição “por”:
éramos nós então, por não sabermos ler nas entrelinhas.
éramos nós então, porque não sabíamos ler nas entrelinhas
Gabarito Letra B

13. (Técnico - TRF4/2014)
... esquecer as pequenas misérias da vida...
Quero dizer que, num folhetim ou num romance...
... os românticos perdiam terreno em proveito dos naturalistas.
Com as alterações necessárias, na ordem dada, os complementos verbais dos segmentos acima são corretamente
substituídos por pronomes em:
a) esquecer-lhes − dizer-lhes − perdiam-lhes
b) esquecê-las − dizê-lo − perdiam-no
c) esquecê-la − dizê-los − perdiam-nos
d) esquecê-las − dizer-lhes − perdiam-no
e) esquecer-lhes − dizê-los − perdiam-no

COMENTÁRIO DA QUESTÃO 13:
Questão clássica da FCC. Devemos trocar os complementos verbais por pronomes. O básico é lembrar sempre
que “-lhe” substitui complementos preposicionados. Então, se o verbo não pede preposição, não podemos usar “-lhe”.
Os pronomes oblíquos átonos “o, a, os, as” só substituem termos não preposicionados, só servem como objeto direto.
Então, se o verbo pede preposição, não podemos usar “o, a, os, as”; se não pede, não podemos usar “-lhe”. Basta aplicar
isso e eliminar as alternativas. Esquecer, Dizer e Perder são todos verbos transitivos diretos, isto é, verbos cujo
complemento não tem preposição; logo, nunca poderiam ter “-lhe” como complemento, o que permitiria simplesmente
eliminar todas as alternativas com “-lhe” e ficar somente com a letra B.
Gabarito Letra B
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14. (Técnico - TRF4/2014) O segmento que pode ser transposto para a voz passiva encontra-se em:
a) O leitor ingênuo é simplesmente ator.
b) Há dentro dele uma floração de virtualidades recalcadas...
c) ... educação sentimental, que parecia inevitável como as espinhas...
d) De vez em quando passam passos.
e) ... de modo geral, nós nos lemos através dos livros.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 14:
A voz passiva depende da existência de um objeto direto na voz ativa, pois é esse objeto que vira sujeito paciente
e faz a voz mudar. Então, verbos sem objeto direto não podem ser transpostos. Ler é o único verbo que pede objeto
direto (nos), então só a última sentença poderia ser transposta para
Gabarito Letra E

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

15. (Técnico - TRF4/2014) Considere verdadeiras as afirmativas:
Se não fui ao mercado, então não fiz compras.
Comprei creme e sabonete.
Ou comprei queijo ou comprei iogurte.
Comprei cereal ou comprei pão.
A partir dessas afirmações, pode-se concluir que
a) não fui ao mercado.
b) só comprei creme.
c) fui ao mercado e comprei sabonete.
d) não comprei nem queijo nem iogurte.
e) não comprei cereal nem pão.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 15:
Questão sobre lógica de argumentação. Devemos supor que todas as premissas são verdadeiras para que possamos
inferir a conclusão.
Observe que uma das proposições é composta pelo conectivo “e”. Como há apenas um caso em que a conjunção
(proposição composta pelo “e”) é verdade, devemos começar por ela.
A conjunção é verdade quando os dois componentes são verdadeiros.

𝑽

𝑽

⏞
𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒊
𝒄𝒓𝒆𝒎𝒆 𝒆 ⏞
𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒊 𝒔𝒂𝒃𝒐𝒏𝒆𝒕𝒆 .
⏟
𝑽

Vamos à primeira proposição. A primeira proposição é condicional e seu consequente é falso, pois sabemos que o
sujeito fez compras (ele comprou creme e sabonete). Lembre-se ainda que estamos supondo que todas as premissas são
verdadeiras.
𝑭

𝑺𝒆
𝒏ã𝒐 𝒇𝒊𝒛 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒔 .
⏟ 𝒏ã𝒐 𝒇𝒖𝒊 𝒂𝒐 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒐, 𝒆𝒏𝒕ã𝒐 ⏞
𝑽
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Para que a condicional seja verdadeira, não podemos admitir a ocorrência de VF. Logo, o antecedente é falso.

𝑭

𝑭

𝑺𝒆
𝒏ã𝒐 𝒇𝒖𝒊 𝒂𝒐 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒐 , 𝒆𝒏𝒕ã𝒐 ⏞
𝒏ã𝒐 𝒇𝒊𝒛 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒔 .
⏟ ⏞
𝑽

Concluímos que o sujeito foi ao mercado.
Não temos informações suficientes para decidir se o sujeito comprou queijo, iogurte, pão ou cereal.
Assim, a resposta é a alternativa C, pois podemos afirmar que o sujeito foi ao mercado e comprou sabonete.
Gabarito Letra C
16. (Técnico - TRF4/2014) O número que corresponde ao resultado da expressão numérica

𝟐 𝟏 𝟓 𝟕 𝟏 𝟗
∙ + ∙
+ ∙
𝟑 𝟒 𝟔 𝟏𝟎 𝟗 𝟒
é igual a

a) 5/9.
b) 13/36.
c) 3.
d) 1.
e) 7/18.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 16:

No primeiro produto, podemos simplificar 2 com 4. No segundo, podemos simplificar 5 e 10. No terceiro,
podemos cancelar os noves.
Ficamos com:
𝟐 𝟏 𝟓 𝟕 𝟏 𝟗
∙ + ∙
+ ∙
𝟑 𝟒 𝟔 𝟏𝟎 𝟗 𝟒

=

𝟏 𝟏 𝟏 𝟕 𝟏 𝟏
∙ + ∙ + ∙
𝟑 𝟐 𝟔 𝟐 𝟏 𝟒

=
O mmc dos denominadores é 12. Logo,

𝟏 𝟕 𝟏
+
+
𝟔 𝟏𝟐 𝟒

=

𝟐+𝟕+𝟑
𝟏𝟐

=
Gabarito Letra D

𝟏𝟐
=𝟏
𝟏𝟐
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17. (Técnico - TRF4/2014) Um investidor inicia seus negócios com um valor x. Após um mês, faz a 1ª apuração e
verifica que perdeu 20% de seu valor inicial. Após outro mês, faz a 2ª operação e verifica que perdeu 30% do valor da
1ª apuração. Após o 3º mês, faz a 3ª apuração e verifica que havia recuperado 10% do valor que tinha no momento da
2ª apuração. Após esses três meses, no momento da 3ª apuração, esse investidor verificou que já perdera, em relação
ao valor inicial x, uma parte correspondente, em %, a
a) 40.
b) 56.
c) 61,6.
d) 38,4.
e) 60.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 17:
Para facilitar a interpretação da perda percentual, vamos atribuir o valor 𝒙 = 𝟏𝟎𝟎.
Vamos obter os fatores de aumentos e descontos:

•
•
•

Para diminuir um valor em 20%, devemos multiplicá-lo por 𝟏 − 𝟎, 𝟐𝟎 = 𝟎, 𝟖𝟎.
Para diminuir um valor em 30%, devemos multiplicá-lo por 𝟏 − 𝟎, 𝟑𝟎 = 𝟎, 𝟕𝟎.
Para aumentar um valor em 10%, devemos multiplicá-lo por 𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟎 = 𝟏, 𝟏𝟎.

Assim, o valor final será:

𝟏𝟎𝟎 × 𝟎, 𝟖𝟎 × 𝟎, 𝟕𝟎 × 𝟏, 𝟏𝟎 = 𝟔𝟏, 𝟔𝟎
Como o valor inicial foi 𝒙 = 𝟏𝟎𝟎, então a perda foi de 𝟔𝟏, 𝟔𝟎 − 𝟏𝟎𝟎 = −𝟑𝟖, 𝟒. Logo, a perda em relação em relação
ao valor inicial foi de 38,4%.
Gabarito Letra D
18. (Técnico - TRF4/2014) A idade do irmão mais novo está para 3, assim como a idade do irmão mais velho está para
4. A idade do irmão mais velho está para 2, assim como a idade do pai está para 11. O pai tinha 36 anos quando nasceu
o filho mais velho. Dessa maneira a diferença de idade entre esses dois irmãos é, em anos, igual a
a) 5.
b) 3.
c) 2.
d) 4.
e) 1.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 18:
Sejam 𝒏, 𝒗 e 𝒑 as idades do irmão mais novo, do irmão mais velho e do pai, respectivamente.
A idade do irmão mais novo está para 3, assim como a idade do irmão mais velho está para 4.

𝒏 𝒗
=
𝟑 𝟒

A idade do irmão mais velho está para 2, assim como a idade do pai está para 11.

𝒗
𝒑
=
𝟐 𝟏𝟏
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O pai tinha 36 anos quando nasceu o filho mais velho.

𝒑 = 𝒗 + 𝟑𝟔
Vamos substituir 𝒑 por 𝒗 + 𝟑𝟔 na segunda equação.

𝒗 𝒗 + 𝟑𝟔
=
𝟐
𝟏𝟏
𝟏𝟏𝒗 = 𝟐 ∙ (𝒗 + 𝟑𝟔)
𝟏𝟏𝒗 = 𝟐𝒗 + 𝟕𝟐
𝟗𝒗 = 𝟕𝟐
𝒗=𝟖
O irmão mais velho tem 8 anos. Vamos substituir na primeira equação para calcular a idade do irmão mais novo.

𝒏 𝒗
=
𝟑 𝟒
𝒏 𝟖
=
𝟑 𝟒
𝒏
=𝟐
𝟑
𝒏=𝟔
A diferença de idade entre os dois irmãos é 𝟖 − 𝟔 = 𝟐.
Gabarito Letra C

19. (Técnico - TRF4/2014) O primeiro múltiplo de 7 que é maior que 1000 é também múltiplo de
a) 19 e de 13.
b) 11 e de 13.
c) 19 e de 23.
d) 23 e de 11.
e) 11 e de 19.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 19:
Para calcular o primeiro múltiplo de 7 maior do que 1000, precisamos dividir 1000 por 7.

1.000| 7
6
142
Como o resto foi 6, precisamos adicionar 1 para encontrarmos um múltiplo de 7.
Logo, 1.001 é o primeiro múltiplo de 7 depois de 1.000.
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Vamos fatorar o número 1.001.

1.001 7
143
11
13
13
1
Logo, 1.001 = 7 × 11 × 13, ou seja, 1.001 é múltiplo de 7, 11 e 13.
Gabarito Letra B
20. (Técnico - TRF4/2014) “Se vou ao shopping, então faço compras”. Supondo verdadeira a afirmação anterior, e a
partir dela, pode-se concluir que
a) sempre que vou ao shopping compro alguma coisa.
b) para fazer compras, preciso ir ao shopping.
c) posso ir ao shopping e não fazer compras.
d) somente vou ao shopping.
e) só posso fazer compras em um lugar específico
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 20:
A alternativa A é claramente verdadeira. Na verdade, na alternativa A, a proposição foi apenas reescrita de outra
forma. No lugar de “faço compras”, a questão colocou “compro alguma coisa”, o que é basicamente a mesma coisa.
A alternativa B é falsa, pois a pessoa pode fazer compras sem ir ao shopping (seria o caso de ocorrer FV). Observe:
𝑉

𝑆𝑒 ⏞
𝑣𝑜𝑢 𝑎𝑜 𝑠ℎ𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔 , 𝑒𝑛𝑡ã𝑜 ⏟
𝑓𝑎ç𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 .
⏟
𝐹

𝑉

A alternativa C é falsa, pois neste caso teríamos VF em uma condicional. Quando ocorre VF, a proposição composta
pelo “se..., então...” é falsa.
A alternativa D é falsa, pois a pessoa é obrigada a fazer compras quando vai ao shopping.
Como já vimos, a pessoa pode fazer compras sem ir ao shopping. Pode fazer compras online, por exemplo. A
alternativa E está errada.
Gabarito Letra A

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
21. (Técnico - TRF4/2014) Moisés, servidor público federal, praticou ato administrativo por delegação, sendo o ato
originalmente de competência de seu superior hierárquico, o servidor público federal Robson. Robson delegou a prática
do ato por ser conveniente, em razão de circunstâncias de índole jurídica.
Nos termos da Lei no 9.784/1999, o ato administrativo considerar-se-á editado por
a) nenhum dos servidores, e sim pelo órgão a que pertencem.
b) nenhum dos servidores, e sim pela pessoa jurídica a que pertencem.
c) Robson.
d) quaisquer dos servidores.
e) Moisés.

15
Prova TRF4 Resolvida e Comentada – Concurso TRF4 de 2014

COMENTÁRIO DA QUESTÃO 21:
a Lei 9.784/99 dispõe em seu art. 12 que um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver
impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam
hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica,
jurídica ou territorial.
Foi o que o ocorreu no caso do enunciado.
Na hipótese de delegação de competência, as decisões devem mencionar explicitamente esta qualidade e
considerar-se-ão editadas pelo delegado, ou seja, pelo agente público que recebeu a delegação. Então, na questão,
considera-se o ato praticado por Moisés, que é o agente delegado.
Gabarito Letra E

22. (Técnico - TRF4/2014) O Tribunal Regional Federal da 4ª Região concedeu a Juliano, servidor público federal
ocupante de cargo efetivo, licença para o trato de assuntos particulares pelo prazo de três anos, sem remuneração. No
curso da aludida licença, especificamente durante o período de um ano, Juliano participou da gerência de sociedade
privada. No desempenho das atividades de gerência, foi devidamente observada a legislação sobre conflito de interesses.
Nos termos da Lei no 8.112/1990, a conduta de Juliano é
a) vedada, pois a gerência em questão deve ser exercida pelo prazo máximo de seis meses.
b) admissível na situação narrada no enunciado.
c) vedada, pois a lei expressamente proíbe, em qualquer hipótese, a gerência de sociedade privada por servidor público
federal.
d) vedada, sendo possível, apenas, na hipótese de licença por motivo de doença em pessoa da família.
e) admissível, apenas, no caso de participação no conselho de administração de empresa em que a União detenha, direta
ou indiretamente, participação no capital social.

COMENTÁRIO DA QUESTÃO 22:
Em regra, ao servidor regido pela Lei 8.112/90 é vedado participar de gerência ou administração de sociedade privada,
personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.
Essa vedação, contudo, não se aplica nos casos de:
• participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou
indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros;
e
• gozo de licença para o trato de interesses particulares, observada a legislação sobre conflito de interesses.
Na situação narrada no enunciado, então, o exercício da gerência era admissível, com base no art. 117, parágrafo
único, do Estatuto.
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Gabarito Letra B
23. (Técnico - TRF4/2014) Nos termos da Lei no 8.666/1993, as obras, serviços e compras efetuadas pela Administração
pública serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à
licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade
sem perda da economia de escala.
O Estado do Rio Grande do Sul pretende executar obra, parcelada nos termos da afirmativa anterior. Nesse caso, a cada
etapa ou conjunto de etapas da obra, há de corresponder
a) licitação distinta, sempre na modalidade tomada de preços.
b) uma única licitação, obrigatoriamente na modalidade concorrência.
c) uma única licitação, preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto.
d) licitação distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto.
e) uma única licitação, obrigatoriamente na modalidade tomada de preços.

COMENTÁRIO DA QUESTÃO 23:
As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos
recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala (art. 23, §1º).
Entretanto, na execução de obras e serviços e nas compras de bens, parceladas nos termos acima, a cada etapa
ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra, há de corresponder licitação distinta, preservada a modalidade
pertinente para a execução do objeto em licitação (§2º). Nesse sentido, a modalidade será escolhida pelo valor
total da contratação e não pelo valor de cada licitação.
Gabarito Letra D

24. (Técnico - TRF4/2014) Em determinado pregão, foi declarada vencedora do certame a empresa “W Construções
S.A.”. No entanto, a aludida empresa, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrou o respectivo
contrato. Nesse caso e nos termos da Lei no 10.520/2002,
a) deverá ser contratada, por inexigibilidade de licitação, a empresa que detém a proposta mais vantajosa ao interesse
público.
b) o pregoeiro deverá anular a licitação e promover um novo certame, respeitando-se, assim, os princípios que regem as
licitações, sobretudo, o princípio da competitividade.
c) deverá ser contratada, por dispensa de licitação, a empresa que detém a proposta mais vantajosa ao interesse público.
d) o pregoeiro deverá intimar coercitivamente a empresa “W Construções S.A.” a fim de celebrar o contrato, sendo-lhe
imposta, desde já, sanções administrativas pelo ocorrido.
e) o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma oferta que atenda ao edital, sendo então o respectivo licitante declarado
vencedor.

COMENTÁRIO DA QUESTÃO 24:
no procedimento do pregão, homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado
para assinar o contrato no prazo definido em edital. Caso o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da
sua proposta, não celebrar o contrato, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na

ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante
declarado vencedor (art. 4º, incisos XXII, XXIII e XVI).
Gabarito Letra E

25. (Técnico - TRF4/2014) Tales, servidor público federal, praticou ato administrativo discricionário. Felipe,
administrado, inconformado com o aludido ato, interpôs recurso e o ato está sob apreciação da autoridade
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hierarquicamente superior a Tales. Entretanto, após a interposição do recurso Tales decide revogar o ato praticado. Na
hipótese narrada, Tales
a) poderá revogar o ato a qualquer tempo, sendo o único competente para tanto.
b) poderá revogar o ato até o momento imediatamente posterior ao julgamento do recurso.
c) não poderá revogar o ato, pois já exauriu sua competência relativamente ao objeto do ato.
d) jamais poderá revogar o ato, pois atos administrativos discricionários não são passíveis de revogação.
e) ou seu superior podem revogar o ato, independentemente do recurso interposto por Felipe.

COMENTÁRIO DA QUESTÃO 25:
os atos administrativos discricionários podem ser revogados, por motivo de conveniência ou oportunidade.
No caso, Tales praticou o ato dentro de sua competência. O administrado, inconformado, resolveu recorrer, de
forma que a competência para apreciação do recurso não é mais de Tales, e sim de seu superior hierárquico.
Com isso, logicamente, Tales deixou de ter competência para atuar em relação aquele ato, de forma que, estando
para ser apreciado pelo seu superior, não há que se falar em revogação por parte de Tales.
Isso porque sua competência já está exaurida, e agora a autoridade competente para apreciação do recurso é o
seu superior.
Gabarito Letra C

26. (Técnico - TRF4/2014) Considere:
I. Convocação de Ministro de Estado por Comissão do Senado Federal para prestar, pessoalmente,
informações sobre o tema da demarcação de terras indígenas.
II. Controle administrativo sobre órgãos da Administração Direta.
Acerca do Controle da Administração pública, os itens I e II correspondem, respectivamente, a controle
a) legislativo de natureza política e controle administrativo interno decorrente do poder de autotutela da Administração
pública.
b) administrativo de natureza política e controle administrativo interno decorrente do poder de tutela da Administração
pública.
c) legislativo de natureza financeira e controle administrativo externo decorrente do poder de autotutela da Administração
pública.
d) administrativo de natureza política e controle administrativo externo decorrente do poder de tutela da Administração
pública.
e) legislativo de natureza política e controle administrativo interno decorrente do poder de tutela da Administração pública.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 26:
no caso do item I, temos o Ministro de Estado (Executivo) sendo convocado pelo Senado (Legislativo). Temos
aqui um típico caso de controle político, ou controle parlamentar direto, que é aquele exercido diretamente pelo Congresso
Nacional, por suas Casas, pelas comissões parlamentares, ou diretamente pelos membros do Poder Legislativo. Nesse
sentido, o art. 50 da CF dispõe sobre a competência da Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas
Comissões, para convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência
da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado.
Quanto ao item II, temos o controle administrativo sobre os órgãos da Administração Direta, caracterizando o
controle que a própria administração faz sobre seus atos. A base do controle administrativo é a autotutela, que permite
que a administração anule ou revogue os seus próprios atos.
Portanto, na questão temos exemplos de controle legislativo de natureza política e controle administrativo interno
decorrente do poder de autotutela da Administração pública.
Gabarito Letra A
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DIREITO CONSTITUCIONAL
27. (Técnico - TRF4/2014) Considere as seguintes situações:
I. Após sete anos de exercício da função, em primeiro grau, um juiz perde o cargo, mediante sentença judicial
transitada em julgado.
II. É determinada a remoção de certo magistrado, contrariamente à sua vontade, por motivo de interesse público,
conforme decisão do voto da maioria absoluta do tribunal a que pertence.
III. Determinado magistrado, membro de Tribunal de Justiça estadual, sofre redução em seu subsídio mensal, a
fim de que este seja adequado ao valor fixado para o do Governador do Estado.
Seria incompatível com a Constituição da República, por infringir garantia que esta expressamente outorga aos juízes, o
que consta em:
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) III, apenas.
e) I, II e III.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 27:
Comentários:
I) A vitaliciedade, no primeiro grau, é adquirida após 2 (dois) anos de efetivo exercício. Uma vez adquirida a vitaliciedade,
o juiz somente poderá perder o cargo por decisão judicial transitada em julgado. Logo, essa primeira situação é compatível
com a Constituição.
II) Os juízes possuem a garantia da inamovibilidade, que impede que sejam removidos de ofício, salvo motivo de interesse
público, por decisão da maioria absoluta do Tribunal ou da maioria absoluta do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Logo,
essa segunda situação é compatível com a Constituição.
III) Os juízes possuem a garantia da irredutibilidade de subsídios, não sendo possível, portanto, reduzir o subsídio mensal
de magistrado para que este seja adequado ao valor fixado para a remuneração do Governador. Essa situação é
incompatível com a Constituição da República.
Gabarito Letra D
28. (Técnico - TRF4/2014) Determinada entidade da Administração pública federal mantém, em sua estrutura, órgão
de controle interno, com a finalidade, entre outras, de comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia
e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. No exercício de suas atribuições, os integrantes
do referido órgão de controle deparam-se com irregularidade na execução de um contrato específico de prestação de
serviços, da qual é dada ciência ao Tribunal de Contas da União − TCU, que, a seu turno, determina, de imediato, a
sustação da execução contratual. Nesta hipótese, considerada a disciplina constitucional da matéria,
a) o órgão de controle interno não poderia possuir atribuição de avaliação de atos e contratos quanto à legalidade e
eficiência, por se tratar de critérios restritos ao sistema de controle externo, exercido pelo Congresso Nacional, com o
auxílio do TCU.
b) os integrantes do órgão de controle interno não poderiam ter dado ciência da irregularidade ao TCU, dado que somente
possuem legitimidade para tanto partido político, associação ou sindicato.
c) o TCU não poderia ter determinado a sustação da execução contratual, por se tratar de ato de competência do Congresso
Nacional, a quem compete, ademais, solicitar, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.
d) os integrantes do órgão de controle interno deveriam, efetivamente, ter dado ciência da irregularidade ao TCU, sob
pena de responsabilidade solidária, possuindo, de fato, o TCU competência para determinar de imediato a sustação da
execução contratual.
e) o órgão de controle interno poderia, efetivamente, possuir atribuição de avaliação de atos e contratos quanto à legalidade
e eficiência, conforme expressa previsão constitucional, mas seus integrantes não possuem legitimidade para dar ciência
de eventuais irregularidades ao TCU.

19
Prova TRF4 Resolvida e Comentada – Concurso TRF4 de 2014
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 28:
Para resolver a questão, você precisava ter conhecimento sobre três pontos:
1) Os órgãos de controle interno têm competência para “comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia
e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado” (art. 74, II). No exercício dessa atribuição, poderão
examinar contratos e atos administrativos.
2) Ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, os responsáveis pelo controle interno darão ciência
ao Tribunal de Contas da União (TCU), sob pena de responsabilidade solidária (art. 74, § 1º).
3) O Tribunal de Contas da União (TCU) tem competência para sustar a execução de atos administrativos. A sustação de
contratos administrativos compete ao Congresso Nacional. Segundo o art. 71, § 1º, “no caso de contrato, o ato de
sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas
cabíveis”.
Gabarito Letra C

29. (Técnico - TRF4/2014) Possui previsão constitucional expressa a regra do processo legislativo segundo a qual:
a) a matéria constante de proposta de emenda à Constituição rejeitada somente poderá constituir objeto de novo projeto,
na mesma sessão legislativa, mediante requerimento da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do
Congresso Nacional.
b) a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades
da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
c) caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes
de serem apreciadas, em sessão conjunta, pelas Casas do Congresso Nacional.
d) o veto do Presidente da República a projeto de lei será apreciado pelo Congresso Nacional, dentro de trinta dias a contar
de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores, em escrutínio
secreto.
e) as leis complementares serão discutidas e votadas em cada Casa do Congresso Nacional em dois turnos, considerandose aprovadas se obtiverem, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 29:
Letra A: errada. Em relação às propostas de emenda à Constituição, o princípio da irrepetibilidade é absoluto. A matéria
constante de PEC rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
Letra B: correta. São legitimados a propor PEC: i) Presidente da República; ii) 1/3 dos Deputados Federais ou 1/3 dos
Senadores e; iii) mais da metade das Assembleias Legislativas dos estados, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria
relativa dos seus membros.
Letra C: errada. As medidas provisórias não são apreciadas em sessão conjunta do Congresso Nacional, mas sim em
procedimento bicameral. As medidas provisórias começam a tramitar pela Câmara dos Deputados. Antes da apreciação
pelo Plenário de cada uma das Casas legislativas, uma comissão mista de Deputados e Senadores deverá examinar as
medidas provisórias e sobre elas emitir um parecer.
Letra D: errada. O veto do Presidente da República a um projeto de lei poderá ser rejeitado pelo Congresso Nacional, em
sessão conjunta, por decisão da maioria absoluta dos Deputados e Senadores. A votação será aberta e ocorrerá dentro
de 30 dias a contar do recebimento do veto.
Letra E: errada. As leis complementares são aprovadas por maioria absoluta.
Gabarito Letra B
30. (Técnico - TRF4/2014) Nos termos da Constituição da República, exige-se ordem judicial para:
a) efetuar a prisão de alguém em flagrante delito.
b) utilização, no processo, de provas obtidas por meios ilícitos.
c) entrar na casa de um indivíduo, sem seu consentimento, exceto para prestar socorro.
d) quebra do sigilo das comunicações telefônicas, para fins de investigação criminal.
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e) extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 30:
Letra A: errada. No ordenamento jurídico brasileiro, como regra geral, a prisão depende de ordem escrita e fundamentada
de autoridade judiciária competente. Não há necessidade de ordem judicial, entretanto, nos casos de: i) flagrante delito
e; ii) crime propriamente militar ou transgressão militar, definidos em lei.
Letra B: errada. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos.
Letra C: errada. A entrada na casa do indivíduo sem o seu consentimento poderá acontecer sem ordem judicial nos
seguintes casos: i) flagrante delito; ii) desastre e; iii) para prestar socorro. Assim, a questão ficou errada, uma vez que a
“prestação de socorro” não é a única hipótese em que se admite a violação de domicílio sem ordem judicial.
Letra D: correta. A interceptação telefônica somente poderá ser determinada por ordem judicial, para fins de investigação
criminal ou instrução processual penal.
Letra E: errada. Segundo o art. 5º, LII, não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião.
Gabarito Letra D

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
31. (Técnico - TRF4/2014) No tocante ao Processo Eletrônico, considere:
I. Para o disposto na Lei de Informatização do Processo Judicial, considera-se transmissão
eletrônica qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais.
II. As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo
correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
III. É obrigatória a formação de autos suplementares de processo eletrônico, para garantia do
devido processo legal e do contraditório, na eventualidade de problemas com o sistema de
segurança de acesso e armazenamento de dados.
De acordo com a Lei no 11.419/2006, está correto o que consta APENAS em
a) I, II e III.
b) II.
c) II e III.
d) I.
e) I e II.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 31:
Vamos analisar cada um dos itens:
O item I está incorreto. Considera-se meio eletrônico, e não transmissão eletrônica, qualquer forma de armazenamento
ou tráfego de documentos e arquivos digitais. Vejamos o art. 1º, §2º, I, da Lei nº 11.419/06:
§ 2º Para o disposto nesta Lei, considera-se:
I - Meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais;
O item II está correto, conforme prevê o §1º, do art. 9º, da referida Lei:
§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente
serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
O item III está incorreto. A formação de autos suplementares foi expressamente dispensada pela lei, conforme citado
em questões acima.
Gabarito Letra B

32. (Técnico - TRF4/2014) Considere as seguintes causas:
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I. Sobre bens imóveis de fundação pública federal.
II. Para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal de natureza previdenciária.
III. Que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis.
IV. Que tenham como objeto a impugnação de sanções disciplinares aplicadas a militares.
De acordo com a Lei nº 10.259/2001, compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de
competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. NÃO se
incluem na competência do Juizado Especial Federal as causas indicadas APENAS em
a) I, III e IV.
b) I e III.
c) I e IV.
d) II e III.
e) II e IV.

COMENTÁRIO DA QUESTÃO 32:
Essa questão exige o conhecimento do art. 3º, §1º, da Lei nº 10.259/01, o qual prevê as causas que não se
incluem na competência do Juizado Especial Cível.
§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas:
I - Referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal, as ações de mandado de segurança, de
desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas
sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos;
II - Sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais;
III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza
previdenciária e o de lançamento fiscal;
IV - Que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis
ou de sanções disciplinares aplicadas a militares.
Vamos analisar cada um dos itens:
O item I está correto, de acordo com o inciso II.
O item II está incorreto. A anulação ou o cancelamento do ato administrativo de natureza previdenciária é de
competência do Juizado, pois se inclui na exceção do inciso III.
Os itens III e IV estão corretos, conforme prevê o inciso IV.
Gabarito Letra A
33. (Técnico - TRF4/2014) Maria Clara é proprietária de um imóvel localizado na cidade de Curitiba. Na data de hoje
descobriu que seu imóvel foi arrematado em leilão judicial que aconteceu há três dias em processo de execução judicial
da qual não é parte. Indignada, Maria Clara pretende interpor Embargos de Terceiro. Neste caso, no tocante ao prazo
judicial para interposição dos referidos Embargos é certo que Maria
a) poderá, interpor os referidos Embargos até dez dias após a assinatura da respectiva carta de arrematação.
b) poderá, ainda, interpor os referidos Embargos, independentemente da assinatura da respectiva carta de arrematação,
uma vez que o prazo processual é de dez dias após a arrematação do bem.
c) não poderá mais interpor os referidos Embargos em razão da preclusão temporal, devendo ajuizar outra medida
processual.
d) poderá, interpor os referidos Embargos até cinco dias após a assinatura da respectiva carta de arrematação.
e) poderá, ainda, interpor os referidos Embargos, desde que não tenha sido assinada a respectiva carta de arrematação.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 33:
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A questão requer o conhecimento do art. 675, do CPC, que estabelece a oposição dos embargos de terceiros, os
quais podem ser opostos no processo de execução, até cinco dias depois da arrematação, da adjudicação ou da
remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.
Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não
transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois
da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva
carta.
Gabarito Letra E
34. (Técnico - TRF4/2014) No procedimento de tutela provisória de urgência de natureza cautelar,
a) cessa a eficácia da tutela cautelar se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento do mérito.
b) o requerido será citado, qualquer que seja o procedimento em tutela cautelar, para, no prazo de dez dias, contestar o
pedido, indicando as provas que pretende produzir.
c) quando a tutela cautelar for concedida em caráter antecedente, cabe à parte propor a ação, no prazo de sessenta dias,
contados da data da efetivação da medida cautelar.
d) em regra, a tutela cautelar não conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo.
e) a tutela cautelar não poderá, em qualquer hipótese ser substituída de ofício pela prestação de caução ou outra garantia
menos gravosa para o requerido.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 34:
Conforme o art. 309, III, CPC.
Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se: (...)
III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução
de mérito.
A alternativa B está incorreta. Além da possibilidade de concessão da tutela cautelar liminarmente, o prazo para
resposta, quando franqueado, será de cinco dias.
A alternativa C está incorreta, pois, da concessão dessa espécie de tutela, há prazo de 30 dias para efetivá-la
e, após a efetivação, novos 30 dias são concedidos para a propositura do pedido principal, como prevê o art. 308, CPC.
A alternativa D está incorreta. De acordo com o art. 296, parágrafo único, a tutela provisória conserva a eficácia
durante o período de suspensão do processo, exceto decisão judicial em contrário.
A alternativa E está incorreta, primeiro porque não há previsão específica nesse sentido no CPC de 2015,
segundo porque sendo provisória poderá ser substituída ou revogada a qualquer tempo durante a pendência do processo.
Gabarito Letra A
35. (Técnico - TRF4/2014) Considere as seguintes hipóteses:
I. Gabriela é filha do irmão de Carla, ré no processo “A”.
II. Fabio, bisneto de Claudio, réu no processo “B”.
III. Débora foi condenada por crime de falso testemunho, tendo a sentença transitado em julgado.
IV. Fátima é inimiga capital do autor do processo “C”.
Nestes casos, de acordo com o Código de Processo Civil, são impedidos de depor, na qualidade de testemunha, APENAS
a) Gabriela, Fábio e Débora.
b) Gabriela e Fábio.
c) Débora e Fátima.
d) Fábio e Fátima.
e) Gabriela, Fábio e Fátima.

COMENTÁRIO DA QUESTÃO 35:

23
Prova TRF4 Resolvida e Comentada – Concurso TRF4 de 2014
O art. 447, §2º, do NCPC, prevê quem são os impedidos de depor como testemunhas.
§ 2o São impedidos:
I - o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral, até o terceiro
grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, tratandose de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária
ao julgamento do mérito;
II - O que é parte na causa;
III - o que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o
advogado e outros que assistam ou tenham assistido as partes.
Portanto:
➢
➢
➢
➢

A
A
A
A

testemunha
testemunha
testemunha
testemunha

Gabriela é impedida, pois é parente consanguíneo do réu.
Fábio é impedida, pois é parente consanguíneo do réu.
Débora poderá prestar testemunho, pois não há impedimento expresso no dispositivo acima citado.
Fátima poderá prestar testemunho, pois a situação é de suspeição, não de impedimento.

Logo, são impedidos de depor, na qualidade de testemunha, apenas Gabriela e Fábio.
Gabarito Letra B
36. (Técnico - TRF4/2014) De acordo com o Código de Processo Civil, em regra, a nulidade da cláusula de eleição de
foro, em contrato de adesão,
a) não pode ser declarada de ofício pelo juiz, devendo a parte requerer a referida declaração através de exceção de
incompetência.
a) pode ser declarada de ofício pelo juiz, que declinará de competência para o juízo de domicílio do autor.
c) pode ser declarada de ofício pelo juiz, que declinará de competência para o juízo de domicílio do réu, desde que a
verifique antes da citação do réu.
d) não pode ser declarada de ofício pelo juiz, devendo a parte requerer a referida declaração como preliminar em
contestação, que obedecerá o procedimento comum.
e) não pode ser declarada de ofício pelo juiz, devendo a parte requerer a referida declaração através de reconvenção, que
obedecerá o procedimento comum.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 36:
A questão cobra o art. 63, do CPC, que trata da modificação da competência em razão do valor e do território
(competências relativas), por cláusula de eleição do foro. Vejamos o dispositivo:

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será
proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a
determinado negócio jurídico.
§ 2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.
§ 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício
pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.
§ 4º Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de
preclusão.
Observe que o juiz pode declarar de ofício a cláusula de nulidade do foro de eleição. Nesse caso, remeterá os
autos ao juízo de foro do domicílio do réu.
Portanto, a alternativa C está correta e é o gabarito da questão. Em consequência, as alternativas B, D e E
estão incorretas.
Por fim, a alternativa A está incorreta, pois a alegação de nulidade é feita em preliminar de contestação, não
havendo se falar em exceção. Ademais, o juízo pode reputar ineficaz a cláusula de eleição de foro de ofício, desde que
verifique a irregularidade antes da citação do réu.
Gabarito Letra C
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DIREITO PROCESSUAL PENAL
37. (Técnico - TRF4/2014) José foi indiciado em inquérito policial que apura a prática do delito de estelionato contra
seu ex empregador. Diante disso,
a) a vítima poderá requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não, a juízo da autoridade.
b) este inquérito somente pode ser instaurado porque houve representação da vítima.
c) José não poderá requerer diligência à autoridade policial.
d) ante a constatação de que se trata, em verdade, de ilícito civil, a autoridade policial poderá mandar arquivar os autos
de inquérito.
e) sem inquérito policial, não poderá, posteriormente, haver propositura de ação penal.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 37:
a) CORRETA: Item correto, nos termos do art. 14 do CPP.
b) ERRADA: Item errado, pois não se trata de crime de ação penal pública condicionada à representação, na forma
do art. 5º, §4º do CPP. O IP, neste caso, poderá ser instaurado “de ofício” pela autoridade policial, por se tratar de crime
de ação penal pública incondicionada.
CPP.

c) ERRADA: José, na qualidade de indiciado, poderá requerer a realização de diligências, nos termos do art. 14 do

d) ERRADA: Item ERRADO, pois a autoridade policial NUNCA poderá mandar arquivar autos de inquérito policial, nos
termos do art. 17 do CPP.
e) ERRADA: Item errado, pois o IP é peça DISPENSÁVEL ao ajuizamento da ação penal, eis que o titular da ação
penal pode já possuir os elementos necessários para ajuizar a ação penal.
Gabarito Letra A
38. (Técnico - TRF4/2014) No tocante à ação penal, de acordo com o Código de Processo Penal,
a) no caso de ação penal de iniciativa pública dependente de representação, esta será irretratável depois de oferecida a
denúncia.
b) apenas a vítima poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba ação penal pública
incondicionada.
c) se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de
quaisquer peças de informação, o ofendido poderá promover ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública.
d) salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá do direito de queixa ou de representação,
se não o exercer dentro do prazo de 30 dias, contado da data do crime.
e) o direito de representação somente poderá ser exercido pessoalmente, mediante declaração escrita.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 38:
a) CORRETA: Item correto, pois a representação somente pode ser retratada antes do oferecimento da denúncia,
nos termos do art. 25 do CPP.
b) ERRADA: Qualquer pessoa poderá provocar o MP, nestes casos, nos termos do art. 27 do CPP.
c) ERRADA: Item errado, pois neste caso não houve inércia do MP, de forma que não caberá ação penal privada
subsidiária da pública, nos termos do art. 29 do CPP.
d) ERRADA: O prazo decadencial é de seis meses, e contados da data em que a vítima toma conhecimento de
quem é o autor da infração penal, nos termos do art. 38 do CPP.
e) ERRADA: Item errado, pois o direito de representação poderá ser exercido por procurador com poderes
especiais, bem como poderá ser feito oralmente, nos termos do art. 39 do CPP.
Gabarito Letra A
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39. (Técnico - TRF4/2014) O Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar, originariamente,
a) os membros dos Tribunais Superiores, apenas nos crimes de responsabilidade.
b) os membros do Congresso Nacional, nos crimes de responsabilidade.
c) seus próprios Ministros, nas infrações penais comuns.
d) os membros do Tribunal de Contas da União, apenas nas infrações penais comuns.
e) o Procurador-Geral da República, nos crimes de responsabilidade.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 39:
A competência criminal originária do STF está prevista no art. 102 da Constituição:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional,
seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;
c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do
Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;(Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 23, de 1999)
Gabarito Letra C
40. (Técnico - TRF4/2014) Tendo em conta a disciplina do Código de Processo Penal em relação ao juiz, Ministério
Público, acusado e defensor, assistentes e auxiliares da Justiça,
a) a defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação
fundamentada.
b) o corréu no mesmo processo poderá intervir como assistente do Ministério Público.
c) as partes poderão intervir na nomeação do perito.
d) da decisão que não admitir o assistente do Ministério Público cabe apelação.
e) o juiz poderá exercer jurisdição no processo em que parente colateral de terceiro grau for parte no feito.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 40:
a) CORRETA: Item correto, pois esta é a previsão do art. 261, § único do CPP.
b) ERRADA: Item errado, pois o corréu não poderá ser, também, assistente de acusação no mesmo processo, nos termos
do art. 270 do CPP.
c) ERRADA: Item errado, pois a nomeação do perito é ato privativo da autoridade, nos termos do art. 276 do CPP.
d) ERRADA: Esta decisão não pode ser impugnada por nenhum recurso, nos termos do art. 273 do CPP, podendo ser
impetrado, entretanto, Mandado de Segurança.
e) ERRADA: Item errado, pois neste caso o Juiz é considerado IMPEDIDO de atuar no processo, nos termos do art. 252,
IV do CPP.
Gabarito Letra A
41. (Técnico - TRF4/2014) A prisão temporária poderá ser decretada
a) pelo juiz, sem ouvir o Ministério Público, na hipótese de representação da autoridade policial.
b) sem fundamentação, em caso de comprovada urgência.
c) pelo delegado de polícia responsável pelo caso, pelo prazo máximo de cinco dias.
d) pelo juiz, em qualquer fase da ação penal.
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e) em caso de homicídio qualificado, pelo prazo de trinta dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e
comprovada necessidade.
Gabarito Letra E
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 41:
a) ERRADA: Item errado, pois, neste caso, o Juiz deverá, sempre, ouvir o MP antes de decretar a prisão temporária,
nos termos do art. 2º, §1º da Lei 7.960/89.
b) ERRADA: Item errado, pois a decisão deverá ser sempre fundamentada, nos termos do art. 2º, §2º da Lei 7.960/89.
c) ERRADA: Item errado, pois o delegado de polícia nunca poderá decretar a prisão temporária, tal medida cabe
apenas ao Juiz, nos termos do art. 2º da Lei.
d) ERRADA: Item errado, pois a prisão temporária somente é admitida antes da ação penal, ou seja, durante a
investigação criminal, nos termos do art. 1º da Lei.
e) CORRETA: Item correto, pois esta é uma das hipóteses de decretação da prisão temporária, nos termos do art. 1º,
III, a da Lei 7.960/89 c/c art. 2º, §4º da Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/90).
Gabarito Letra E
42. (Técnico - TRF4/2014) Em relação aos recursos no processo penal,
a) cabe recurso em sentido estrito da decisão que decidir sobre a unificação de penas.
b) cabe apelação da decisão que conceder habeas corpus.
c) cabe recurso em sentido estrito da decisão que não receber a denúncia.
d) a revisão criminal somente é admissível antes da extinção da pena.
e) o Ministério Público pode desistir, a qualquer tempo, do recurso que haja interposto.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 42:
A) ERRADA: Item errado, pois apesar de isto estar previsto no art. 581, XVII do CPP, tal dispositivo está tacitamente
revogado pelo art. 197 da LEP, que prevê que em face das decisões tomadas em sede de execução penal caberá, sempre,
o agravo.
B) ERRADA: Caberá recurso em sentido estrito em face desta decisão, nos termos do art. 581, X do CPP, bem como recurso
de ofício, nos termos do art. 574, I do CPP.
C) CORRETA: Item correto, nos termos do art. 581, I do CPP:
Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:
I - que não receber a denúncia ou a queixa;

D) ERRADA: Item errado, pois a revisão criminal é cabível A QUALQUER TEMPO, inclusive após o falecimento do condenado,
nos termos do art. 622 do CPP.
E) ERRADA: O MP não pode desistir do recurso que houver interposto, nos termos do art. 576 do CPP.
Gabarito Letra C

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
43. (Técnico - TRF4/2014) Maria Cipriana já pagou mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais, ininterruptas, à
Previdência Social. Encontra-se cadastrada no órgão próprio do Ministério do Trabalho e Emprego. Maria está
desempregada de forma involuntária há dezoito meses.
Em face desta situação, Maria Cipriana
a) não ostenta mais a qualidade de segurada da Previdência Social.
b) continua na condição de segurada por mais 18 meses.
c) continua na condição de segurada por mais 36 meses.
d) deverá contribuir por mais 6 meses para continuar na qualidade de segurada.
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e) deverá contribuir por mais 3 meses para continuar na qualidade de segurada.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 43:
Nos termos do art. 15 da Lei 8.213/91, temos que:
Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:
I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;
II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer
atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem
remuneração;
III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;
IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;
V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;
VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.
§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver
pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade
de segurado.
§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do
Trabalho e da Previdência Social.
§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.
§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio
da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos
fixados neste artigo e seus parágrafos.
(GRIFOS NOSSOS)
No caso em questão, como Maria Cipriana deixou de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência
Social, teria direito de manter a qualidade de segurada, independentemente de contribuições, por até 12 meses após a
cessação das contribuições, nos termos do inciso II do art. 15, da Lei 8.213/91.
Contudo, como Maria Cipriana já pagou mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda
da qualidade de segurado, o prazo será prorrogado para 24 meses, nos termos do § 1º, do art. 15, da Lei 8.213/91.
Ademais, tal prazo será acrescido de mais 12 meses, por se tratar de segurada desempregada involuntariamente
e devidamente cadastrada no órgão próprio do Ministério do Trabalho e Emprego, comprovando sua situação.
Assim sendo, o período de graça de Maria Cipriana é de 36 meses. Como ela já está desempregada há 18 meses,
irá manter a qualidade de segurada por mais 18 meses.
Gabarito Letra B
44. (Técnico - TRF4/2014) Nelmar da Silva apresentou, junto à autarquia previdenciária, pedido de aposentadoria por
invalidez, sob o fundamento de incapacidade permanente e insuscetível de reabilitação. No entanto, incorreu na
interrupção da contribuição previdenciária, por 7 anos, antes do início da alegada incapacidade, porque parou de trabalhar
e de contribuir para a previdência.
Neste caso, para que Nelmar tenha direito ao benefício da concessão da aposentadoria por invalidez,
a) são necessárias contribuições individuais por 12 meses.
b) são necessárias contribuições individuais por 8 meses.
c) são necessárias contribuições individuais por 6 meses.
d) são necessárias contribuições individuais por 4 meses.
e) não é necessária nenhuma contribuição, pois Nelmar não perdeu a qualidade de segurado.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 44:
A questão foi anulada pela banca. Primeiramente a questão não menciona qual a causa da incapacidade de Nelmar.
Em regra, a carência para aposentadoria por invalidez é de 12 contribuições mensais. Contudo, independerá de carência
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nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de
segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada
pelos Ministérios responsáveis pela Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os
critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que
mereçam tratamento particularizado, nos termos do inciso II, do art. 26, da Lei 8.213/91.
Outrossim, nos termos do § 2º, do art. 42, da Lei 8.213/91, “a doença ou lesão de que o segurado já era portador
ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a
incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.
Ademais, não sabemos quanto tempo Nelmar contribuiu para o RGPS antes de se aposentar.
Assim sendo, por falta de informações necessárias para a resolução da questão, houve sua ANULAÇÂO.
Obs: Pelas regras do texto original da MP 871/2019, o segurado, após readquirir a qualidade de segurado deveria
contribuir integralmente com os períodos de carência necessários para ter direito aos respectivos benefícios. Contudo, após
a conversão em lei da MP 871/2019, na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios
de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar,
a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com METADE dos períodos previstos em lei.
Gabarito: ANULADA
45. (Técnico - TRF4/2014) Sobre as Leis no 8.213/1991 e 8.212/1991, considere:
I. Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de
segurança e higiene do trabalho.
II. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos
e da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social
e, entre seus princípios, encontra-se seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e
serviços.
III. Equipara-se ao empregador rural pessoa física o consórcio simplificado de produtores rurais,
formado pela união de produtores rurais pessoas físicas, que outorgar a um deles poderes para
contratar, gerir e demitir trabalhadores para prestação de serviços, exclusivamente, aos seus
integrantes, mediante documento registrado em cartório de títulos e documentos.
IV. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento)
a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de
deficiência, habilitadas.
V. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo máximo de doze meses, a
manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário,
independentemente de percepção de auxílio-acidente.
Está correto o que consta APENAS em
a) I, III e IV.
b) I, II, IV e V.
c) III, IV e V.
d) II e III.
e) I, II, III e IV.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 45:
Vamos analisar cada uma das assertivas acima:
I. Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene
do trabalho.
ASSERTIVA CORRETA, nos termos do § 2º, do art. 19, da Lei 8.213/91.
II. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da
sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social e, entre seus princípios,
encontra-se seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
ASSERTIVA CORRETA, nos termos do art. 194 da CF/88, combinada com o inciso III, do parágrafo único, do mesmo
artigo 194 da CF/88.

29
Prova TRF4 Resolvida e Comentada – Concurso TRF4 de 2014
III. Equipara-se ao empregador rural pessoa física o consórcio simplificado de produtores rurais, formado pela
união de produtores rurais pessoas físicas, que outorgar a um deles poderes para contratar, gerir e demitir trabalhadores
para prestação de serviços, exclusivamente, aos seus integrantes, mediante documento registrado em cartório de títulos e
documentos.
ASSERTIVA CORRETA, nos termos do art. 25-A da lei 8.212/91.
IV. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco
por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas.
ASSERTIVA CORRETA, nos termos do art. 93 da lei 8.213/91.
V. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo máximo de doze meses, a manutenção
do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção
de auxílio-acidente.
ASSERTIVA INCORRETA. Nos termos do art. 118 da lei 8.213/91, o segurado que sofreu acidente do trabalho tem
garantida, pelo prazo mínimo de doze meses (e não pelo prazo máximo de doze meses), a manutenção do seu contrato
de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílioacidente.
Assim sendo, estão corretas apenas as assertivas I, II, III e IV.
Gabarito Letra E
46. (Técnico - TRF4/2014) O motorista da empresa Della S/A chocou seu veículo contra um automóvel particular da
família Santos, tendo lhe causado ferimentos e afastamento do serviço. A cuidadora de criança, que estava sentada no
banco traseiro do veículo particular da família Santos também se feriu no acidente. O motorista e a cuidadora de crianças
requerem à autarquia previdenciária, o benefício do acidente de trabalho. Neste caso,
a) ambos, o motorista e a cuidadora de criança têm direito ao benefício pois são segurados obrigatórios da Previdência
Social.
b) ambos, o motorista e a cuidadora de criança têm direito ao benefício pois o acidente foi enquadrado como sendo por
culpa.
recíproca.
c) somente a cuidadora de criança tem direito ao benefício, pois está a serviço de uma família.
d) somente o motorista tem direito ao benefício, pois é empregado da empresa Della.
e) a cuidadora de criança tem direito apenas ao benefício da assistência social.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 46:
A questão está desatualizada e carece de informações.
Não sabemos pelo enunciado se a cuidadora da criança é empregada doméstica ou contribuinte individual, uma
vez que não é informado quantos dias por semana a cuidadora da criança trabalha. Não sabemos, também, se os ferimentos
da cuidadora impediram temporariamente o exercício de suas atividades laborativas (auxílio-doença) ou se reduziram tal
capacidade para as atividades que habitualmente exercia (auxílio-acidente).
Também não sabemos, com certeza, se o motorista da empresa Della S/A estava em seu veículo particular ou a
serviço da empresa.
O examinador considerou, teoricamente, que o motorista estava a serviço da empresa e que a cuidadora de criança
era empregada doméstica.
Ambos têm direito ao auxílio-doença acidentário, bem como ao auxílio-acidente.
Com a edição da LC 150/2015, os empregados domésticos passaram a ter direito ao Auxílio acidente.
Lei 8.213/91. Art. 18. (...)
§ 1º Somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, II, VI e VII do art. 11
desta Lei.
Art. 11. (...)
II - como empregado doméstico: aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito
residencial desta, em atividades sem fins lucrativos; (...)
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Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador
doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão
corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade
para o trabalho.
Assim sendo, segundo a legislação atual, a alternativa mais razoável é a alternativa “A”, pois ambos, o motorista e
a cuidadora de criança, têm direito ao benefício, se for o caso, uma vez que são segurados obrigatórios da Previdência
Social.
Gabarito Atualmente, o gabarito mais aceitável é a alternativa A. (questão desatualizada)

DIREITO TRIBUTÁRIO
47. (Técnico - TRF4/2014) Sobre o Sistema Tributário Nacional, considere:
I. Segundo a Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
instituir os seguintes tributos: impostos, taxas e contribuição de melhoria.
II. A Constituição Federal é fonte instituidora de tributos, especialmente impostos e contribuições
especiais.
III. Constitucionalmente, o princípio da capacidade contributiva é direcionado aos impostos, que terão
caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte.
IV. Segundo a Constituição Federal, a União tem competência para instituir impostos municipais, desde
que sejam instituídos sobre Territórios não divididos em Municípios.
V. É vedado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios instituir tributos sobre patrimônio, renda e
serviços, relacionados com as finalidades essenciais dos templos de qualquer culto.
Está correto o que consta APENAS em
a) I, II e III.
b) III, IV e V.
c) I, II e V.
d) I, III e IV.
e) II, IV e V.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 47:
Item I: Realmente, o art. 145, da CF/88, estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas e contribuição de melhoria. Item correto.
Item II: A CF/88 não institui efetivamente os tributos, mas apenas atribui a competência tributária para que os
entes federativos, por meio de lei, os instituam. Item errado.
Item III: Realmente, o art. 145, § 1º, da CF/88, prevê que o princípio da capacidade contributiva é direcionado
aos impostos, que terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Item correto.
Item IV: O art. 147, da CF/88, dispõe que no caso de territórios federais não divididos em Municípios, compete à
União a instituição dos impostos municipais. Item correto.
Item V: A vedação alcança apenas os “impostos”, não sendo genericamente atribuída aos “tributos”. Item errado.
Gabarito Letra D
48. (Técnico - TRF4/2014) Acerca do Imposto sobre Produtos Industrializados,
a) pode ser instituído ou majorado por ato do Poder Executivo, sendo exceção à regra da legalidade.
b) é instituído por lei, mas tem as alíquotas incidentes sobre cada produto industrializado fixadas por ato do Poder Executivo,
mais especificamente Decreto.
c) é exceção à anterioridade nonagesimal, mas deve obediência à anterioridade anual.
d) é exceção à anterioridade anual e nonagesimal.
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e) por ter natureza extrafiscal, é exceção à legalidade, irretroatividade, anterioridades anual e nonagesimal.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 48:
Alternativa A: Quanto à instituição dos tributos, não há exceção ao princípio da legalidade. Porém, quanto à
majoração do IPI, existe exceção no texto constitucional. Alternativa errada.
Alternativa B: De fato, o IPI deve ser instituído apenas por meio de lei, mas tem as alíquotas incidentes sobre cada
produto industrializado fixadas por ato do Poder Executivo, mais especificamente Decreto. Alternativa correta.
Alternativa C: O IPI é exceção à anterioridade anual, mas obedece à anterioridade nonagesimal, ou seja, o oposto
do que foi afirmado pela banca. Alternativa errada.
Alternativa D: Como dito, o IPI é exceção à anterioridade anual, mas obedece à anterioridade nonagesimal.
Alternativa errada.
Alternativa E: Não existe tributos excepcionados do princípio da irretroatividade. Alternativa errada.
Gabarito Letra B

49. (Técnico - TRF4/2014) De acordo com as normas previstas no Código Tributário Nacional,
a) os co-proprietários de um imóvel são responsáveis solidariamente pelos tributos incidentes sobre o mesmo, por expressa
designação de lei neste sentido.
b) a isenção concedida em caráter individual a um dos co-proprietários do imóvel alcança a integralidade do tributo, em
razão da solidariedade passiva.
c) é irrelevante na definição legal do fato gerador a validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelo sujeito passivo
da obrigação, ou seja, há fato gerador ainda que o negócio jurídico seja nulo.
d) a sociedade em comum não possui capacidade tributária passiva, pois não está, regularmente, constituída nos termos
da lei civil.
e) cláusulas contratuais, onde as partes dispõem sobre a capacidade tributária passiva, são admitidas, salvo disposição de
lei em contrário.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 49:
Alternativa A: Na realidade, a solidariedade em questão se deriva do interesse comum (CTN, art. 124, I). Alternativa
errada.
Alternativa B: A isenção, quando concedida em caráter individual, alcança apenas a parcela do tributo que se refere
ao beneficiado. Neste caso, a responsabilidade subsiste aos demais quanto ao saldo. Alternativa errada.
Alternativa C: Realmente, o art. 118, I, do CTN, prevê que a definição legal do fato gerador do tributo deve ser
interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados. Alternativa correta.
Alternativa D: A capacidade tributária passiva da pessoa jurídica independe de esta estar regularmente constituída,
bastante que configure uma unidade econômica ou profissional. Alternativa errada.
Alternativa E: As cláusulas contratuais não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal
do sujeito passivo da obrigação tributária, salvo disposição de lei em contrário. Alternativa errada.
Gabarito Letra C
50. (Técnico - TRF4/2014) Sobre responsabilidade tributária,
a) o arrematante é responsável pelos tributos cujos fatos geradores sejam anteriores à arrematação, do mesmo modo que
o adquirente de bem móvel.
b) o adquirente de estabelecimento comercial é responsável pelos tributos cujos fatos geradores sejam anteriores à
aquisição quando a aquisição se dá em processo de falência, já que os créditos tributários têm preferência sobre créditos
extraconcursais.
c) a responsabilidade pelo pagamento do tributo, juros de mora e multa é excluída pela denúncia espontânea da infração.
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d) a pessoa jurídica de direito privado que resultar da incorporação, fusão ou transformação é responsável pelos tributos
relativos aos fatos geradores anteriores à incorporação, fusão ou transformação de forma subsidiária, caso o patrimônio
da incorporada, fundida ou transformada seja insuficiente para quitar os créditos tributários devidos.
e) o representante legal de pessoa jurídica de direito privado, ainda que não seja sócio da empresa, é pessoalmente
responsável pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 50:
Alternativa A: Na arrematação, o adquirente recebe o bem livre da responsabilidade tributária. Alternativa errada.
Alternativa B: Em regra, na aquisição de estabelecimento comercial em processo de falência, não há
responsabilidade do adquirente. Alternativa errada.
Alternativa C: Os juros de mora continuam sendo devidos na denúncia espontânea da infração. Alternativa
errada.
Alternativa D: Na realidade, a responsabilidade da sucessora não depende de o patrimônio da sucedida ser
insuficiente para quitar os créditos tributários devidos. A responsabilidade sobre a sucessora ocorre porque há
transferência do contribuinte para o responsável. Alternativa errada.
Alternativa E: A responsabilidade tributária de terceiros não depende da participação no capital social da empresa,
mas sim da atuação com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto, e esta atuação ocorre quando
a pessoa administra ou gerencia a pessoa jurídica. Alternativa correta.
Gabarito Letra E
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Analista Judiciário – área Administrativa
LÍNGUA PORTUGUESA
Para responder às questões de números 1 a 8, considere o texto abaixo.

Vaidade do humanismo
A vaidade, desde sua etimologia latina vanitas, aponta para o vazio, para o sentimento que habita o vão. Mas
é possível tratar dela com mais condescendência do que os moralistas rigorosos que costumam condená-la
inapelavelmente. Pode-se compreendê-la como uma contingência humana que talvez seja preciso antes reconhecer com
naturalidade do que descartar como um vício abominável. Como se sabe, a vaidade está em todos nós em graus e com
naturezas diferentes, e há uma vaidade que devemos aceitar: aquela que corresponde não a um mérito abstrato da
pessoa, a um dom da natureza que nos tornasse filhos prediletos do céu, mas a algum trabalho que efetivamente
tenhamos realizado, a uma razão objetiva que enraíza a vaidade no mesmo chão que foi marcado pelo nosso melhor
esforço, pelo nosso trabalho de humanistas.
Na condição de humanistas, temos interesse pelo estudo das formações sociais, dos direitos constituídos e do
papel dos indivíduos, pela liberdade do pensamento filosófico que se pensa a si mesmo para pensar o mundo, pela arte
literária que projeta e dá forma em linguagem simbólica aos desejos mais íntimos; por todas as formas, enfim, de
conhecimento que ainda tomam o homem como medida das coisas. Talvez nosso principal desafio, neste tempo de
vertiginoso avanço tecnológico, esteja em fazer da tecnologia uma aliada preciosa em nossa busca do conhecimento
real, da beleza consistente e de um mundo mais justo − todas estas dimensões de maior peso do que qualquer
virtualidade. O grande professor e intelectual palestino Edward Said, num livro cujo título já é inspiração para uma
plataforma de trabalho − Humanismo e crítica democrática − afirma a certa altura: “como humanistas, é da
linguagem que partimos”; “o ato de ler é o ato de colocar-se na posição do autor, para quem escrever é uma série de
decisões e escolhas expressas em palavras”. Nesse sentido, toda leitura é o compartilhamento do sujeito leitor com o
sujeito escritor − compartilhamento justificado não necessariamente por adesão a um ponto de vista, mas pelo interesse
no reconhecimento e na avaliação do ponto de vista do outro. Que seja este um nosso compromisso fundamental. Que
seja esta a nossa vaidade de humanistas.
(Derval Mendes Sapucaia, inédito)

01. (Analista - TRF4/2014) O sentimento da “vaidade”, ao longo do primeiro parágrafo do texto, é considerado e
qualificado com alguma condescendência
a) pelo fato de ser um defeito natural, de que as pessoas não conseguem livrar-se e contra o qual é inútil lutar.
b) quando sua razão de ser deriva de alguma efetiva conquista que alcançamos em virtude do nosso trabalho.
c) pelo fato de que os moralistas, sendo inapelavelmente rigorosos, não conseguem divisar os méritos espirituais de quem
os detém.
d) quando sua razão de ser se deve à generosidade mesma com que a natureza recompensa os indivíduos por seus méritos
pessoais.
e) pelo fato de constituir um vício tolerável, já que a vaidade decorre de alguma razão objetiva pela qual o sujeito deve se
orgulhar.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 01:
A condescendência é um tratamento de tolerância, transigência, quando se considera a vaidade não como um
defeito abominável, mas como um sentimento legítimo, fruto de algo realmente feito e conquistado por mérito. Isso se
confirma no texto:
é possível tratar dela com mais condescendência do que os moralistas rigorosos que costumam condená-la
inapelavelmente. Pode-se compreendê-la como uma contingência humana que talvez seja preciso antes reconhecer com
naturalidade do que descartar como um vício abominável. Como se sabe, a vaidade está em todos nós em graus e com
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naturezas diferentes, e há uma vaidade que devemos aceitar: aquela que corresponde não a um mérito abstrato da
pessoa, a um dom da natureza que nos tornasse filhos prediletos do céu, mas a algum trabalho que efetivamente
tenhamos realizado
Gabarito Letra B
02. (Analista - TRF4/2014) Atente para as seguintes afirmações:
I. A condição de humanistas define-se quando o homem mesmo é tomado como a medida essencial
das coisas, razão pela qual um humanista deve desconsiderar parcerias com os avanços da
tecnologia.
II. Para Edward Said, no ato de ler o leitor busca compreender o ponto de vista do autor, não para
necessariamente concordar com ele, mas para reconhecer e ponderar a perspectiva própria do
outro.
III. Acima das representações virtuais, oferecidas pela perspectiva tecnológica, está a busca de
conhecimento efetivo, da beleza real das coisas e de uma melhor distribuição de justiça social.
Em relação ao texto, está correto o que consta em
a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) III, apenas.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 02:
I- Incorreto. Não deve desconsiderar parcerias, mas sim ver a tecnologia também como uma aliada.
II- Correto. Isso está evidente na passagem:
“o ato de ler é o ato de colocar-se na posição do autor, para quem escrever é uma série de decisões e escolhas
expressas em palavras”. Nesse sentido, toda leitura é o compartilhamento do sujeito leitor com o sujeito escritor −
compartilhamento justificado não necessariamente por adesão (aderir, concordar) a um ponto de vista, mas
pelo interesse no reconhecimento e na avaliação do ponto de vista do outro.
II- Correto. Veja:
Talvez nosso principal desafio, neste tempo de vertiginoso avanço tecnológico, esteja em fazer da tecnologia uma
aliada preciosa em nossa busca do conhecimento real, da beleza consistente e de um mundo mais justo (justiça social)
− todas estas dimensões de maior peso do que qualquer virtualidade.
Gabarito Letra D
03. (Analista - TRF4/2014) Ao se definir a condição de humanistas, no segundo parágrafo do texto, contempla-se a
atividade específica de um _____ quando se fala em _____ .
Preenchem, adequada e respectivamente, as lacunas da frase acima:
a) tecnocrata − estudo das formações sociais
b) antropólogo − arte literária que projeta e dá forma em linguagem simbólica aos desejos mais íntimos
c) historiador − direitos constituídos
d) jurista − papel dos indivíduos
e) filósofo – pensamento
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 03:
medida.

O texto parte da perspectiva de um filósofo humanista, que partilha de uma filosofia que toma o homem como

Gabarito Letra E
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04. (Analista - TRF4/2014) Considerando-se o contexto do primeiro parágrafo, traduz-se adequadamente o sentido de
um segmento em:
a) condená-la implacavelmente = injuriá-la inapelavelmente
b) contingência humana = essencialidade humanista
c) antes reconhecer do que descartar = admitir em vez de rejeitar
d) naturezas diferentes = ocasiões anômalas
e) mérito abstrato da pessoa = vantagem inigualável do sujeito
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 04:
A equivalência semântica está em: antes reconhecer do que descartar = admitir em vez de rejeitar, no sentido de
não negar, mas sim aceitar.
a) “condenar implacavelmente” é designar pena, reprovar, criticar de for arrebatadora; “injuriar inapelavelmente”
é especificamente falar injúrias, ofensas sem chances de defesa. São parecidos os sentidos, mas há um exagero na
reescritura.
b) “contingência” é uma fatalidade, um evento inesperado; essencialidade é o caráter do que é indispensável
d) “anômalo” é anormal, nada a ver com a redação original!
e) “abstrato” é aquilo que não é concreto, que existe apenas como ideia; “inigualável” é aquilo que não tem par.
Gabarito Letra C
05. (Analista - TRF4/2014) Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:
a) O título mesmo do livro de Edward Said é considerado uma inspiração, uma plataforma de trabalho para quem se
disponha a exercer o papel de um autêntico humanista.
b) Já pela sugestão, o livro de Edward Said, cujo o título é tão inspirador, torna-se também uma plataforma de trabalho
para quaisquer humanistas que dele se acerquem e por ele se interessem.
c) Quem se dispor a desenvolver uma plataforma de trabalho encontrará plena inspiração já no título do livro de Edward
Said, onde a sugestão de humanismo é inequívoca.
d) Edward Said, ao atribuir a seu livro o título que tanto condiz com sua plataforma de trabalho, já por si mesmo o fez
inspirador para quem o instigue como meta de um verdadeiro humanismo.
e) Um autêntico sentido de prática humanista se infere do título do livro de Edward Said, pelo qual uma inspiração de
trabalho já parece ali consolidado, taluma plataforma de altas sugestões.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 05:
A letra A está perfeita, marquemos alguns problemas nas demais alternativas:
b) Já pela sugestão, o livro de Edward Said, cujo o título é tão inspirador, torna-se também uma plataforma de
trabalho para quaisquer humanistas que dele se acerquem e por ele se interessem.
Não pode haver artigo após cujo!
c) Quem se dispor DISPUSER a desenvolver uma plataforma de trabalho, encontrará plena inspiração; já no título
do livro de Edward Said, onde a sugestão de humanismo é inequívoca.
Além da redação confusa, há ausência de pontuação e foi usado “onde” sem haver referência a lugar físico.
d) Edward Said, ao atribuir a seu livro o título que tanto condiz com sua plataforma de trabalho, já por si mesmo
o fez inspirador para quem o instigue como meta de um verdadeiro humanismo.
A redação é bem confusa, os pronomes possessivos geram ambiguidade: “sua plataforma...”, plataforma de quem?
Do autor, do livro? Para quem “o” instigue? Instigue a quem?
e) Um autêntico sentido de prática humanista se infere do título do livro de Edward Said, pelo qual uma inspiração
de trabalho já parece ali consolidada, tal uma plataforma de altas sugestões.
Erro básico de concordância nominal.
Gabarito Letra A
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06. (Analista - TRF4/2014) O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar em número
com o elemento sublinhado na frase:
a) Vaidades, (haver) muitas delas pelo mundo; poucas são, no entanto, as que se justificam.
b) Todo aquele que (abominar) as fraquezas humanas deveria buscar discerni-las e qualificá-las, antes de as julgar.
c) Aos avanços tecnológicos (poder) seguir-se uma sensata parceria com outras atividades de que o homem é capaz.
d) Em que (consistir), em nossa época, práticas efetivamente humanistas, que nos definam pelo que essencialmente
somos?
e) A quantos outros vícios não se (curvar) quem costuma julgar vaidade como o mais abominável de todos?
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 06:
a) Incorreta. Haver impessoal não tem sujeito, não concorda com ninguém.
Vamos marcar os termos que funcionam como núcleo, verdadeiros responsáveis pela concordância:
a) Todo aquele que (abomina) as fraquezas humanas deveria buscar discerni-las e qualificá-las, antes de as julgar.
capaz.

c) Aos avanços tecnológicos (pode) seguir-se uma sensata parceria com outras atividades de que o homem é

d) Em que (consistem), em nossa época, práticas efetivamente humanistas, que nos definam pelo que
essencialmente somos?
e) A quantos outros vícios não se (curva) quem costuma julgar vaidade como o mais abominável de todos?
Gabarito Letra D
07. (Analista - TRF4/2014) Ocorrem adequada transposição de voz verbal e perfeita correlação entre tempos e modos
na seguinte passagem:
I. A vaidade, uma vez justificável, deixa de ser um vício abominável. = Se a justificarmos, a vaidade
já não seria um vício abominável.
II. Ele toleraria a vaidade, desde que pudesse justificá-la. = A vaidade seria tolerada, desde que ela
pudesse ser justificada por ele.
III. Ele não vê como poderia justificar a vaidade que eventualmente o assalta. = A vaidade não é
vista justificada por ele, quando eventualmente é por ela assaltado.
Está correto o que consta APENAS em
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 07:
Relembremos sempre as correlações: Se eu pudesse, faria; Se eu puder, farei; Caso eu possa, farei.
Aplicando as correlações básicas como referência, teremos:
I. A vaidade, uma vez justificável, deixa de ser um vício abominável. = Se a justificarmos, a vaidade já não SERÁ
um vício abominável.
II. Ele toleraria a vaidade, desde que pudesse justificá-la. = A vaidade SERIA tolerada, desde que ela PUDESSE
ser justificada por ele.
III. Ele não vê como poderia justificar a vaidade que eventualmente o assalta. = A vaidade não é vista justificada
por ele, quando eventualmente é por ela assaltado.
O objeto não é apenas “a vaidade”, é toda a expressão: [como poderia justificar a vaidade que eventualmente o
assalta]
Então, a transposição não é adequada e ainda foi adicionado um “quando” que é alheio ao texto.
Gabarito Letra B
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08. (Analista - TRF4/2014) Quanto à pontuação, a frase inteiramente correta é:
a) Para Edward Said, a linguagem, é o terreno de onde partem os humanistas, uma vez que é nela que se estabelecem,
não apenas as relações de sentido, mas também o desafio de o leitor divisar e compartilhar as escolhas produzidas pelo
escritor.
b) Para Edward Said a linguagem é o terreno, de onde partem os humanistas, uma vez que é nela que se estabelecem não
apenas as relações de sentido mas, também, o desafio de o leitor divisar, e compartilhar as escolhas produzidas pelo
escritor.
c) Para Edward Said, a linguagem é o terreno de onde partem os humanistas, uma vez que é nela que se estabelecem não
apenas as relações de sentido, mas também o desafio de o leitor divisar e compartilhar as escolhas produzidas pelo
escritor.
d) Para Edward Said, a linguagem, é o terreno de onde partem os humanistas uma vez que, é nela, que se estabelecem
não apenas as relações de sentido, mas também o desafio de o leitor divisar e compartilhar, as escolhas produzidas pelo
escritor.
e) Para Edward Said, a linguagem é o terreno de onde partem os humanistas uma vez que é nela, que se estabelecem não
apenas as relações de sentido, mas também o desafio, de o leitor divisar e compartilhar, as escolhas produzidas pelo
escritor.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 08:
Como todas as alternativas são iguais, vamos justificar a pontuação correta:
c) Para Edward Said, a linguagem é o terreno de onde partem os humanistas, uma vez que é nela que se
estabelecem não apenas as relações de sentido, mas também o desafio de o leitor divisar e compartilhar as escolhas
produzidas pelo escritor.
A primeira vírgula marca uma expressão adverbial antecipada; a segunda vírgula separa uma oração causal; a
terceira separa uma correlação aditiva (não só X, mas também Y).
Gabarito Letra C
Para responder às questões de números 9 a 14, considere o texto abaixo.

Um programa a ser adotado
O PET − Programa de Educação pelo Trabalho − está fazendo dez anos, que serão comemorados num evento promovido
pelo TRF4, que contará com representantes da Fase – Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul.
Há dez anos seria difícil imaginar um interno da Fase em cumprimento de medida socioeducativa saindo para trabalhar em
um tribunal e, no final do dia, retornar à fundação. Muitos desacreditariam da iniciativa de colocar um adolescente infrator dentro de
um gabinete de desembargador ou da Presidência de um tribunal. Outros poderiam discriminar esses jovens e desejá-los longe do
ambiente de trabalho.
Todas essas barreiras foram vencidas. Em uma década o PET do TRF4 se tornou realidade, quebrou preconceitos, mudou a
cultura da própria instituição e a vida de 154 adolescentes que já passaram pelo projeto. São atendidos jovens entre 16 e 21 anos,
com escolaridade mínima da 4a série do ensino fundamental. O tribunal enfrenta o desafio de criar, desenvolver e, principalmente,
manter um programa de reinserção social. Os resultados do trabalho do PET com os menores que cumprem medida socioeducativa na
Fase são considerados muito positivos quando se fala de jovens em situação de vulnerabilidade social. Durante esses dez anos, 45%
dos participantes foram inseridos no mercado de trabalho e muitos já concluíram o ensino médio; cerca de 70% reorganizaram suas
vidas e conseguiram superar a condição de envolvimento em atividades ilícitas.
Na prática, os jovens trabalham durante 4 horas nos gabinetes de desembargadores e nas unidades administrativas do
tribunal. Recebem atendimento multidisciplinar, com acompanhamento jurídico, de psicólogos e de assistentes sociais. Por meio de
parcerias com entidades, já foram realizados cursos de mecânica, de padaria e de garçom. Destaque a considerar é o projeto “Virando
a página”: oficinas de leitura e produção textual, coordenadas por servidores do TRF4 e professores e formandos de faculdades de
Letras.
(Adaptado de: wttp://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php? acao= noticia_visualizar&id_noticia=10129)

09. (Analista - TRF4/2014) Atente para as seguintes afirmações:
I. O objetivo central do PET é o aproveitamento de menores infratores em funções administrativas,
exercidas em vários tribunais, de modo que esses menores reponham com trabalho o que ficaram
devendo à sociedade, por conta de atividades ilícitas.
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II. A reinserção de jovens infratores no mercado de trabalho é um esforço que enfrenta preconceitos
e barreiras sociais, pois há quem não admita a coexistência em um mesmo espaço de trabalho
entre autoridades e menores envolvidos em práticas ilícitas.
III. O sucesso do PET não está apenas no espírito afirmativo do programa, mas se reflete nos
resultados concretos que apontam, em termos percentuais, uma expressiva inserção de jovens
infratores no mercado de trabalho.
Em relação ao texto, está correto o que consta em
a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I e III, apenas.
e) II, apenas.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 09:
O primeiro item é o único incorreto, pois o objetivo não é aproveitar os menores em trabalho administrativo, mas
sim ressocializá-los POR MEIO DO TRABALHO. Da maneira como foi redigida, dá impressão de que o foco do projeto é
selecionar gente para trabalhar.
II está correta: Muitos desacreditariam da iniciativa de colocar um adolescente infrator dentro de um gabinete de
desembargador ou da Presidência de um tribunal. Outros poderiam discriminar esses jovens e desejá-los longe do ambiente
de trabalho.
III está correta: Durante esses dez anos, 45% dos participantes foram inseridos no mercado de trabalho e muitos
já concluíram o ensino médio; cerca de 70% reorganizaram suas vidas e conseguiram superar a condição de envolvimento
em atividades ilícitas.
Gabarito Letra C
10. (Analista - TRF4/2014) No contexto, o sentido do elemento sublinhado em
a) Outros poderiam discriminar esses jovens (2o parágrafo) é o de distinguir, enfatizar.
b) em cumprimento de medida socioeducativa (2o parágrafo) é o de observância, atendimento.
c) manter um programa de reinserção social (3o parágrafo) é o de remissão, retroação.
d) em situação de vulnerabilidade social (3o parágrafo) é o de impropriedade, informalidade.
e) Recebem atendimento multidisciplinar (4o parágrafo) é o de socialista, democrático.

COMENTÁRIO DA QUESTÃO 10:
a) Outros poderiam discriminar esses jovens (2o parágrafo) é o de segregar, ter preconceito.
b) em cumprimento de medida socioeducativa (2o parágrafo) é o de observância, atendimento.
c) manter um programa de reinserção social (3o parágrafo) é o de reentrada, reintegração.
d) em situação de vulnerabilidade social (3o parágrafo) é o de fraqueza, suscetibilidade.
e) Recebem atendimento multidisciplinar (4o parágrafo) é o de variado, com vários assuntos.
Gabarito Letra B
11. (Analista - TRF4/2014) É preciso corrigir, por falha estrutural, a redação deste livre comentário sobre o texto:
a) Não são pequenos os desafios que enfrenta o TRF4, em seu programa de reinserção social de jovens infratores −
programa que, felizmente, já se revelou bastante eficaz.
b) Já está comprovada a eficácia do programa implantado pelo TRF4 com a finalidade de reinserir jovens infratores no
mercado de trabalho.
c) Jovens infratores, que muitos considerariam irrecuperáveis, vêm apresentando notáveis progressos, apoiados por
programa de reinserção social implantado
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pelo TRF4.
d) Com vistas às medidas implantadas pelo TRF4, jovens infratores estão sendo amparados pelo PET, pelos quais os
resultados inquestionáveis já se fazem sentir de modo concreto.
e) Comprovam-se na prática os excelentes resultados obtidos pelo TRF4, ao implantar o PET e possibilitar, por meio desse
programa, a plena reabilitação social de jovens infratores.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 11:
É preciso corrigir somente a redação da letra D, para que o pronome faça concordância adequada com PET:
Com vistas às medidas implantadas pelo TRF4, jovens infratores estão sendo amparados pelo PET, PELO QUAL os
resultados inquestionáveis já se fazem sentir de modo concreto.
Gabarito Letra D
12. (Analista - TRF4/2014) O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se, obrigatoriamente, em uma forma
do plural para preencher de modo adequado a lacuna da frase:
a) A situação de vulnerabilidade social que a tantos jovens ____ (constranger) pode ser plenamente superada por
programas como o PET.
b) Aos desafios de criar, desenvolver e sobretudo manter um programa de reinserção social ____ (corresponder),
felizmente, um número expressivo de conquistas.
c) Durante mais de dez anos só ____ (vir) a crescer a convicção de que as medidas adotadas pelo PET eram bastante
eficazes.
d) A muitos daqueles que torceram o nariz para as iniciativas do PET não ____ (ocorrer) que tais medidas afirmativas
poderiam ser tão eficazes.
e) A um projeto como o “Virando a página” ____ (dever) emprestar todo o apoio os agentes envolvidos na reabilitação
dos menores infratores.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 12:
O plural será usado apenas na letra E: os agentes devem emprestar todo o apoio a um projeto…
Nas demais, temos apenas singular:
a) a situação constrange…
b) um número expressivo corresponde…
c) a convicção vem a crescer
d) que tais medidas afirmativas poderiam ser tão eficazes não ocorre a muitos daqueles...
Gabarito Letra E
13. (Analista - TRF4/2014) O PET já se revelou um programa de sucesso, todos reconhecem os serviços do PET,
graças a esses serviços do PET os menores infratores alcançam rápida inserção social, razão pela qual muitos
tributam ao PET uma plena gratidão.
Evitam-se as viciosas repetições do texto acima substituindo-se o s elementos sublinhados, na ordem dada, por:
a) lhe reconhecem os serviços − aos quais − lhe tributam
b) o reconhecem seus serviços − a cujos − lhe tributam
c) lhe reconhecem os serviços − a quem − tributam-no
d) reconhecem-lhe os serviços − a estes − o tributam
e) reconhecem-nos os serviços − a eles − tributam-lhe:
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 13:
O melhor caminho seria começar pelo último termo sublinhado, que traz complemento com preposição, que então
seria adequadamente substituído por “lhe”. Como temos o pronome indefinido “muitos”, então sabemos que haverá
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próclise, de forma que só A e B seriam respostas possíveis. Como temos sentido de posse, podemos usar o “lhe” possessivo:
reconhecem os serviços do PET, reconhecem os serviços dele> lhe reconhecem os serviços.
Gabarito Letra A
14. (Analista - TRF4/2014) Ambos os elementos sublinhados são exemplos de uma mesma função sintática na frase:
a) Muitos desacreditaram de tais iniciativas.
b) São atendidos jovens com idade entre 16 e 21 anos.
c) Recebem atendimento multidisciplinar e acompanhamento jurídico.
d) Vários jovens já concluíram os estudos e reorganizaram a vida.
e) “Virando a página” é uma iniciativa que deveria ser imitada por outras associações.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 14:
Marquemos a função sintática dos termos, lembrando sempre que a FCC nem sempre sublinha o termo completo,
mas pode sublinhar apenas um pedaço dele, que não teria função sintática sozinho.
a) Muitos (sujeito) desacreditaram de tais iniciativas (objeto indireto).
b) São atendidos jovens (sujeito passivo) com idade (núcleo do adjunto adnominal) entre 16 e 21 anos.
c) Recebem (verbo – não tem função sintática isolada, é o núcleo o predicado) atendimento multidisciplinar
(adjunto adnominal) e acompanhamento jurídico.
d) Vários jovens já concluíram os estudos (objeto direto) e reorganizaram a vida (objeto direto).
e) “Virando a página” é uma iniciativa (predicativo) que deveria ser imitada por outras associações (agente
da passiva).
Gabarito Letra D

MATEMÁTICA
15. (Analista - TRF4/2014) Um corredor possui cem armários vazios, fechados e numerados de 1 a 100. Passando por
esse corredor, Luiz abriu apenas as portas dos armários de numeração múltiplo de 2. Em seguida, Álvaro passou pelo
corredor e fechou apenas as portas dos armários de numeração múltiplo de 3 que estavam abertos. Por fim, Lígia passou
pelo corredor e colocou livros apenas nos armários abertos e de numeração múltiplo de 5. Ao final das operações
realizadas por Luiz, Álvaro e Lígia, dos cem armários, permaneceram vazios
a) 95%.
b) 4%.
c) 6%.
d) 93%.
e) 96%.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 15:
Inicialmente, Luiz abriu todas as portas de numeração múltiplo de 2. Vamos, por enquanto, pular a etapa em que
Álvaro fecha as portas múltiplas de 3.
Lígia colocará os livros nas portas múltiplas de 5 que estão abertas, ou seja, nas portas que são múltiplas de 2 e
5. Consequentemente, Lígia colocará livros nas portas que são múltiplas de 10 (para ser múltiplo de 2 e de 5 tem que ser
múltiplo de 10).

𝟏𝟎, 𝟐𝟎, 𝟑𝟎, 𝟒𝟎, 𝟓𝟎, 𝟔𝟎, 𝟕𝟎, 𝟖𝟎, 𝟗𝟎, 𝟏𝟎𝟎
Entretanto, como Álvaro fechou as portas múltiplas de 3, então Lígia não colocou livro nos armários 30, 60 e 90.
Logo, Lígia colocou livros apenas nos armários

𝟏𝟎, 𝟐𝟎, 𝟒𝟎, 𝟓𝟎, 𝟕𝟎, 𝟖𝟎, 𝟏𝟎𝟎
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São 7 armários com livros. Como são 100 armários ao todo, então são 93 armários vazios, ou seja, 93%.
Gabarito Letra D
16. (Analista - TRF4/2014) Da duração total de um julgamento, 3/7 do tempo foi utilizado pelos advogados de defesa
e acusação, 7/8 do tempo remanescente com os depoimentos de testemunhas. O tempo do julgamento foi ocupado,
apenas, pelos advogados de defesa e acusação, pelos depoimentos de testemunhas, e pela fala do juiz, sendo que esta
última foi de 7 minutos. De acordo com as informações fornecidas, a duração total do julgamento foi de 1 hora e
a) 24 minutos.
b) 38 minutos.
c) 42 minutos.
d) 26 minutos.
e) 02 minutos.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 16:
Seja 𝒕 a duração total do julgamento, em minutos.
Da duração total de um julgamento, 3/7 do tempo foi utilizado pelos advogados de defesa. Assim, sobraram
4/7 do tempo total.

𝑺𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓𝒂𝒎 →

𝟒
𝒅𝒆 𝒕
𝟕

Sabemos também que 7/8 do tempo remanescente com os depoimentos de testemunhas. Assim, sobrou 1/8
do tempo restante.

𝑺𝒐𝒃𝒓𝒐𝒖 →

𝟏
𝟒
𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒕
𝟖
𝟕

Esse tempo restante corresponde aos 7 minutos gastos pela fala do juiz.

𝟏
𝟒
𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒕 = 𝟕
𝟖
𝟕
𝟏 𝟒
× ×𝒕=𝟕
𝟖 𝟕
𝟒𝒕
=𝟕
𝟓𝟔
𝒕
=𝟕
𝟏𝟒
𝒕 = 𝟏𝟒 × 𝟕 = 𝟗𝟖 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔 = 𝟏𝒉 𝟑𝟖 𝒎𝒊𝒏
Gabarito Letra B

17. (Analista - TRF4/2014) Em um processo de partilha de herança monetária entre Maria, Lúcia e Cláudia, ficou decidido
que:
I. Maria será a primeira a receber sua parte na herança, e o valor recebido será, diretamente, proporcional
à sua idade, quando comparada com a idade das três herdeiras.
II. Lúcia e Cláudia receberão valores, inversamente, proporcionais às suas respectivas idades comparadas.
Sabe-se que Maria tem o dobro da idade de Lúcia que, por sua vez, tem a metade da idade de Cláudia que, por sua vez,
recebeu R$ 12.000,00 da herança.
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Nas condições descritas, a pessoa que recebeu a menor porcentagem da herança, e essa porcentagem recebida por ela,
são, respectivamente,
a) Lúcia e 20%.
b) Lúcia e 18%.
c) Cláudia e 20%.

d) Cláudia e 15%.
e) Maria e 15%.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 17:
Sabe-se que Maria tem o dobro da idade de Lúcia que, por sua vez, tem a metade da idade de Cláudia.
Vamos supor que Lúcia tem 1 ano de idade. Assim, Cláudia tem 2 anos de idade (porque Lúcia tema metade da
idade de Cláudia). Ademais, Maria também tem 2 anos de idade (porque Maria tem o dobro da idade de Lúcia).

𝑳ú𝒄𝒊𝒂 → 𝟏 𝒂𝒏𝒐
𝑪𝒍á𝒖𝒅𝒊𝒂 → 𝟐 𝒂𝒏𝒐𝒔
𝑴𝒂𝒓𝒊𝒂 → 𝟐 𝒂𝒏𝒐𝒔
Sabemos que Cláudia recebeu 12 mil reais da herança. Sabemos ainda que Lúcia e Cláudia receberão valores,
inversamente, proporcionais às suas respectivas idades comparadas. Logo,
𝐿
𝐶
=
1
1
1
2
𝐿×

1
2
=𝐶×
1
1

𝐿 = 2𝐶
Como Cláudia recebeu 12 mil reais, então:

𝐿 = 2 × 12.000 = 24.000
Maria será a primeira a receber sua parte na herança, e o valor recebido será, diretamente, proporcional à sua idade, quando
comparada com a idade das três herdeiras.
Assim, devemos montar uma proporção comparando a parte recebida por Maria com o valor total recebido pelas três.
Sabemos que Cláudia recebeu 12 mil reais e que Lúcia recebeu 24 mil reais. Assim, se Maria tiver recebido 𝑀 reais, então a
herança total será 12.000 + 24.000 + 𝑀 = 36.000 + 𝑀.
Sabemos que o valor recebido por Maria (M) é diretamente proporcional à sua idade (2) quando comparada com a idade das
três herdeiras.

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 ℎ𝑒𝑟𝑎𝑛ç𝑎
=
𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎
𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑟ê𝑠
𝑀 36.000 + 𝑀
=
2
1+2+2
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𝑀 36.000 + 𝑀
=
2
5
5𝑀 = 2 ∙ (36.000 + 𝑀)
5𝑀 = 72.000 + 2𝑀
3𝑀 = 72.000
𝑀 = 24.000
Logo, o valor total da herança foi de 12.000 + 24.000 + 24.000 = 60.000 reais. A pessoa que recebeu a menor porcentagem da
herança foi Cláudia. Essa porcentagem foi de

12.000 1
= = 0,20 = 20%
60.000 5
Gabarito Letra C

18. (Analista - TRF4/2014) Um frasco contendo 30 pastilhas idênticas “pesa” 54 gramas. O mesmo frasco contendo apenas
12 dessas pastilhas “pesa” 32,4 gramas. Nas condições dadas, a razão entre o “peso” de uma pastilha e o do frasco vazio,
nessa ordem, é igual a
a) 1/4.
b) 3/16.
c) 2/15.
d) 1/12.
e) 1/15.

COMENTÁRIO DA QUESTÃO 18:
Seja 𝑓 o “peso” do frasco e 𝑝 o “peso” de cada pastilha.
Um frasco contendo 30 pastilhas idênticas “pesa” 54 gramas. Logo,

𝑓 + 30𝑝 = 54
𝑓 = 54 − 30𝑝
O mesmo frasco contendo apenas 12 dessas pastilhas “pesa” 32,4 gramas.

𝑓 + 12𝑝 = 32,4
Substituindo 𝑓 por 54 − 30𝑝, temos:
(54 − 30𝑝) + 12𝑝 = 32,4
⏟
𝑓

−30𝑝 + 12𝑝 = 32,4 − 54
−18𝑝 = −21,6
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𝑝=

21,6
= 1,2𝑔
18

Cada pastilha “pesa” 1,2g.
Vamos calcular o “peso” do frasco.
𝑓 = 54 − 30𝑝
𝑓 = 54 − 30 × 1,2
𝑓 = 18
A razão entre o “peso” de uma pastilha e o do frasco vazio, nessa ordem, é igual a
𝑝 1,2
=
𝑓 18
Vamos multiplicar numerador e denominador por 10.
𝑝
12
1
=
=
𝑓 180 15
Gabarito Letra E

19. (Analista - TRF4/2014) Na expressão (

𝒙−𝒚 𝒘
𝒛

) as letras x, y, z e w podem ser substituídas por qualquer número inteiro de −3 a 3,

sem que se possa repetir um mesmo número na mesma expressão, e desde que se possa calcular o valor numérico da expressão
com as substituições feitas. Sendo M o maior valor numérico possível dessa expressão, e m o menor valor numérico possível, então
M − m é igual a
a) 125/2.
b) 124.
c) 0.
d) 287/8
e) 250.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 19:
Vamos começar pensando no maior valor possível da expressão acima. Para calcular o maior valor possível, então
o expoente terá que ser o maior possível.

𝑴=(

𝒙−𝒚 𝟑
)
𝒛

Além disso, a base deverá ser a maior possível também. Para maximizar a base, o número 𝑥 − 𝑦, que é o
numerador, deverá ser o maior possível. Assim, vamos colocar 𝑥 como o maior valor positivo (2, porque 3 já foi usado) e
𝑦 com o menor número negativo possível (pois transformaremos a subtração em uma adição).

2 − (−3) 3
𝑀=(
)
𝑧
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Para não diminuir o resultado da base da potência, vamos colocar o denominador igual a 1.

𝑀=(

2 − (−3) 3
) = 53 = 125
1

Vamos agora pensar no menor valor possível para a expressão. Lembre-se que se a base é negativa e o
expoente é ímpar, então a potência será negativa.
Dessa forma, vamos colocar a base com o menor resultado possível negativo e o expoente o maior
número ímpar (3).

𝐦=(
Para obter o menor resultado negativo para a base
absoluto da base, vamos colocar 𝒛 = 𝟏.

𝐱−𝐲 𝟑
)
𝐳

𝒙−𝒚
𝒛

, devemos fazer 𝒙 = −𝟑 e 𝒚 = 𝟐. Para não diminuir o valor

−𝟑 − 𝟐 𝟑
) = (−𝟓)𝟑 = −𝟏𝟐𝟓
𝐦=(
𝟏
Logo,
𝐌 − 𝐦 = 𝟏𝟐𝟓 − (−𝟏𝟐𝟓) =
= 𝟏𝟐𝟓 + 𝟏𝟐𝟓 = 𝟐𝟓𝟎
Gabarito Letra E

20. (Analista - TRF4/2014) Miguel, Érico, Ricardo, Jaime e Caio são interrogados em um Tribunal para
averiguação de um crime certamente cometido por, apenas, um dos cinco. Nos interrogatórios, cada um fez a
seguinte afirmação:
Miguel: − o culpado é Jaime.
Érico: − Ricardo não é culpado.
Ricardo: − o culpado é Caio.
Jaime: − eu não sou culpado.
Caio: − o culpado é Miguel.
Se apenas um dos cinco interrogados diz a verdade, então o crime foi cometido por
a) Miguel.
b) Érico.
c) Ricardo.
d) Jaime.
e) Caio.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 20:

Observe que as proposições de Miguel e Jaime são contraditórias, ou seja: uma tem que ser verdadeira
enquanto a outra tem que ser falsa. Isso é fácil perceber, pois uma proposição é a negação da outra.
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Assim, entre Miguel e Jaime há 1V e 1F.
O enunciado afirma que há apenas uma proposição verdadeira. Já sabemos que quem diz a verdade foi
Miguel ou Jaime.
Desta forma, os outros (Érico, Ricardo e Caio) são mentirosos. Suas proposições são falsas.
Érico: − Ricardo não é culpado. (falso)
Ricardo: − o culpado é Caio. (falso)
Caio: − o culpado é Miguel. (falso)
Como o que Érico diz é falso, podemos concluir que Ricardo é culpado.
Gabarito Letra C

DIREITO ADMINISTRATIVO
21. (Analista - TRF4/2014) O provimento de cargo público confere àquele que tomou posse o status de
servidor público. A propósito do provimento de cargos públicos, com base no que dispõe a Lei no 8.112/1990,
o
a) provimento de cargo por pessoa portadora de deficiência, regularmente aprovada em concurso público,
chama-se recondução.
b) provimento de cargo por pessoa portadora de deficiência, regularmente aprovada em concurso público,
chama-se reintegração.
c) retorno ao cargo por servidor público aposentado, que se submeteu a outro concurso público de provas e
títulos, chama-se readaptação.
d) ingresso de estrangeiro em cargo público chama-se reintegração, desde que tenha se submetido a regular
concurso público de provas e títulos.
e) provimento de cargos de professores, técnicos e cientistas pode se dar com estrangeiros, no âmbito das
universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 21:
a) a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, decorrente de inabilitação em
estágio probatório relativo a outro cargo ou da reintegração do anterior ocupante (art. 29) – ERRADA;
b) a reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de
sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas
as vantagens (art. 28). No caso da alternativa, houve um simples provimento originário no cargo público – ERRADA;
c) o retorno de servidor aposentado é chamado de reintegração. Porém, no caso da questão, houve um novo
provimento originário, ou seja, uma nova nomeação, já que a aprovação em novo concurso independe de qualquer vínculo
anterior com a Administração. A readaptação, por sua vez, é a investidura do servidor em cargo de atribuições e
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção
médica (art. 24) – ERRADA;
d) o estrangeiro tem o provimento mediante nomeação, assim como os demais servidores. A única diferença é que
o estrangeiro somente pode ingressar em cargo público quando autorizado em lei, a exemplo do disposto no art. 5º, § 3º,
da Lei 8.112/90 – ERRADA;
e) o Estatuto autoriza que as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais façam o
provimento de seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os
procedimentos nele previstos (art. 5º, § 3º) – CORRETA.
Gabarito Letra E
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22. (Analista - TRF4/2014) A União decidiu desapropriar um prédio de unidades comerciais e de escritórios para lá

instalar gabinetes de juízes e desembargadores de determinado Tribunal Federal. Parte desses escritórios está alugada,
assim como boa parte das lojas do pavimento térreo. Interessado na receita gerada pelas locações, a presidência do
Tribunal solicitou a manutenção das ocupações após a desapropriação, enquanto prepara o projeto de adaptação das
instalações para receber os gabinetes dos juízes e desembargadores. A solicitação, considerando o que dispõe a lei de
licitações e o instituto da desapropriação,

a) poderá ser atendida, na medida em que não existe possibilidade da imediata ocupação do imóvel, representando uma
prática de boa gestão administrativa.
b) não poderá ser atendida, tendo em vista que a Administração pública não está autorizada a celebrar contratos de
locação.
c) poderá ser atendida, desde que os contratos sejam formalmente aditados para que o Tribunal passe a constar como
locador, possibilitando a cobrança judicial de eventuais inadimplentes.
d) não poderá ser atendida, tendo em vista que a Administração pública sujeita-se à lei de licitações, norma que seria
infringida no caso de manutenção das contratações existentes.
e) poderá ser atendida, desde que se comprove que os valores da locação são compatíveis com os praticados no mercado
para aquela finalidade, afastando qualquer prejuízo à Administração pública.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 22:
vamos simplificar o que o enunciado está pedindo: a Administração quer fazer uma desapropriação e manter as
unidades alugadas até ser dada a destinação pública aos bens.
Ocorre que, ao desapropriar os imóveis, estes passam a ser de propriedade do Estado, e não mais dos particulares,
que eram os locatários anteriormente.
Logo, para alugar as unidades desapropriadas, que agora pertencem ao Estado, não é possível manter os contratos
de locação vigentes, pois quem figura como locatário é o particular, e não o Estado.
O Estado deve, caso queira manter as unidades alugadas, iniciar um procedimento licitatório, nos termos da Lei
8.66/93. Nesse sentido, o art. 2º da referida lei diz que as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações,
concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente
precedidas de licitação (exceto nos casos de dispensa-inexigibilidade previstos na lei).
Gabarito Letra D
23. (Analista - TRF4/2014) Pretende a Administração pública alienar um terreno adquirido por compra e venda
anteriormente, tendo em vista que os planos de lá implantar um hospital foram superados pelo atendimento da demanda
em outra unidade cujas instalações foram ampliadas. O ideal é que a alienação onerosa seja implementada o mais rápido
possível, para que o produto da venda seja utilizado para integralizar o capital de uma estatal recém instituída. Em razão
desse contexto, a Administração
a) poderá realizar pregão para a alienação onerosa, uma vez que o procedimento abreviado possibilitará o atendimento da
finalidade pretendida.
b) deverá realizar licitação, na modalidade concorrência, independentemente do valor.
c) deverá realizar chamamento público para escolha da melhor proposta, formalizando a alienação com dispensa de licitação
em razão do valor.
d) poderá realizar venda emergencial, na modalidade de contratação emergencial, em razão da urgência na efetivação da
venda.
e) deverá realizar pregão ou leilão, tendo em vista que será medida de boa prática a escolha dentre as modalidades que
apresentam procedimento mais abreviado.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 23:
a) e e) o pregão não é modalidade aplicável para alienações em geral, mas sim para aquisição de bens e serviços
comuns (art. 1º, Lei 10.520/02) – ERRADAS;
b) a regra para a alienação de imóveis é que seja feita pela modalidade concorrência, na forma do art. 17, I da Lei
8.666/93, independentemente do valor do bem – CORRETA;
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c) não se trata de chamamento público, e também não podemos afirmar que se trata de caso de dispensa. A
licitação pode ser dispensada em algumas situações listadas na Lei 8.666/93, mas que não foram trazidas pelo enunciado
– ERRADA;
d) não ficou demonstrado que a situação do enunciado é uma emergência (que autorizaria a dispensa de licitação).
Na Lei 8.666/93, a emergência se caracteriza quando há urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo
ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente
para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços
que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contrato (art. 24, IV) – ERRADA.
Gabarito Letra B
24. (Analista - TRF4/2014) Mauricio é vizinho de Pedro, servidor público municipal que trabalha na secretaria municipal
de obras, especificamente na área de aprovação de projetos. Em razão da amizade que mantém, Mauricio pediu a Pedro
que priorizasse a aprovação do projeto de reforma de uma casa que possui no litoral. Em troca, ofereceu a ele um ano
de utilização da casa, gratuitamente, o que foi prontamente aceito. Com base nesse contexto
a) Pedro pode ser responsabilizado por ato de improbidade e Mauricio, apenas, no campo administrativo.
b) Mauricio pode ser responsabilizado por ato de improbidade e Pedro, apenas, no campo administrativo infracional.
c) Mauricio e Pedro podem ser processados por ato de improbidade, sem prejuízo da responsabilização no campo penal.
d) Mauricio e Pedro, apenas, podem ser processados por ato de improbidade se for comprovada conduta dolosa e o efetivo
prejuízo ao erário.
e) Mauricio e Pedro podem ser processados, apenas, no campo penal, tendo em vista que não houve prejuízo ao erário,
afastada a configuração de ato de improbidade administrativa.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 24:
tanto Pedro quanto Maurício podem responder por ato de improbidade. Pedro por ser servidor, e Maurício por ter
agido em conjunto com Pedro. Isso porque a LIA se aplica também àquele que, mesmo não sendo agente público, induza
ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.
Além disso, as sanções aplicadas a ambos podem ser nas esferas civil, penal e administrativa, já que são
independentes entre si, via de regra.
Por fim, a aplicação das sanções previstas na LIA independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público,
salvo quanto à pena de ressarcimento. E, no caso dos atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, admite-se tanto
a conduta culposa quanto a dolosa.
Gabarito Letra C

DIREITO CONSTITUCIONAL
25. (Analista - TRF4/2014) No âmbito do Direito Constitucional, sobre a aplicação do princípio da proibição do
retrocesso e sua correlação com o poder de emenda à Constituição:
a) o Supremo Tribunal Federal não pode ter aumentado o seu número de ministros.
b) o direito à ação popular não pode ser suprimido.
c) a reeleição do presidente da República não pode ser objeto de supressão.
d) o quórum constitucional exigido para aprovação da emenda não pode ser aumentado.
e) o princípio da proibição do retrocesso não se relaciona com o poder de emenda à Constituição.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 25:
O princípio da proibição de retrocesso busca garantir que a proteção social conferida pelos Estados não piore com
o passar do tempo. Ao contrário, no processo histórico de afirmação dos direitos fundamentais, deve-se buscar sempre
uma maior proteção social.
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Pode-se afirmar que há uma correlação entre a proibição de retrocesso e a atribuição de status de cláusula pétrea
aos direitos e garantias individuais. Nesse sentido é que se pode afirmar que a proibição de retrocesso impede que o
direito à ação popular seja suprimido.
Gabarito Letra B

26. (Analista - TRF4/2014) Os tribunais do país estão, em regra, sujeitos em sua composição ao chamado quinto
constitucional, que vem a ser o preenchimento de um quinto de seus cargos distribuídos igualmente entre advogados e
membros do Ministério Público. Configuram EXCEÇÕES ao quinto constitucional:

a) Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior Eleitoral.
b) Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça.
c) Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior do Trabalho.
d) Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais Federais.
e) Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 26:
A regra do “quinto constitucional” se aplica aos Tribunais de Justiça (TJs), Tribunais Regionais Federais (TRFs),
Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) e Tribunal Superior do Trabalho (TST). O “quinto constitucional” não se aplica ao
STF, STJ e TSE.
Gabarito Letra A
27. (Analista - TRF4/2014) A desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida agrária, com prazo de resgate
de até vinte anos, é:
a) obrigatória para o Poder Público municipal, para garantia do cumprimento da função social da propriedade prevista na
Constituição Federal.
b) vedada pela Constituição, que prevê que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou
utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro.
c) de competência da União, com cláusula de preservação do valor real.
d) medida absolutamente prioritária a ser adotada pelo Poder Público municipal para cumprimento da política de
desenvolvimento urbano.
e) limitada às áreas onde haja cultivo de substância entorpecente ou capaz de determinar dependência física ou psíquica.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 27:
Letra A: errada. A desapropriação para fins de reforma agrária ocorrerá mediante prévia e justa indenização em
títulos da dívida agrária, sendo de competência da União.
Letra B: errada. A desapropriação para fins de reforma agrária é admitida pela CF/88. É possível, ainda, a
desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização em
dinheiro.
Letra C: correta. Segundo o art. 184, CF/88, compete à União desapropriar por interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos
da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do
segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.
Letra D: errada. A desapropriação para fins de reforma agrária não é adotada para cumprimento da política de
desenvolvimento urbano, mas sim para garantir que o imóvel rural cumpra sua função social.
Letra E: errada. As propriedades rurais e urbanas onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas
ou exploração de trabalho escravo serão expropriadas. É o que se chama de desapropriação confiscatória.
Gabarito Letra C
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DIREITO CIVIL
28. (Analista - TRF4/2014) Considere:
I. A pretensão dos peritos pela percepção de honorários.
II. A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.
III. A pretensão de reparação civil.
IV. A pretensão dos profissionais liberais em geral pelos seus honorários.
De acordo com o Código Civil brasileiro, as pretensões mencionadas prescrevem, respectivamente, em
a) 1, 3, 5 e 5 anos.
b) 1, 3, 3 e 5 anos.
c) 3, 3, 5 e 5 anos.
d) 3, 5, 3 e 5 anos.
e) 1, 2, 3 e 3 anos.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 28:
Todas as hipóteses apresentadas encontram-se no art. 206 do CC/02:
I – Art. 206. Prescreve:
§ 1º. Em um ano:
III - a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela
percepção de emolumentos, custas e honorários;
II - Art. 206. Prescreve:
§ 3º. Em três anos:
IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;
III - Art. 206. Prescreve:
§ 3º. Em três anos:
V - a pretensão de reparação civil;
IV - Art. 206. Prescreve:
§ 5º. Em cinco anos:
II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos
seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou
mandato;
Gabarito Letra B

29. (Analista - TRF4/2014) Considere as seguintes hipóteses:
I. Mario removeu sua casa pré-fabricada para outro local, retirando-a do solo e colocando-a em veículo
especial.
II. Maria possui direito real sobre o veículo marca X, modelo Y, ano 2012.
III. Carmelita possui direito à sucessão aberta.
IV. Marta removeu as janelas de sua moradia e colocou-as, durante a realização de outros serviços,
em um depósito para posterior recolocação no local em que se encontravam.
Nestes casos, de acordo com o Código Civil brasileiro, são exemplos de bens imóveis os indicados APENAS em
a) I e II.
b) II, III e IV.
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c) I e III.
d) I, III e IV.
e) II e IV.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 29:
Hipótese I - correta.
Mario removeu sua casa pré-fabricada para outro local, retirando-a do solo e colocando-a em veículo especial. De
acordo com o Código Civil brasileiro, são exemplos de bens imóveis as edificações que, separadas do solo, mas
conservando a sua unidade, forem removidas para outro local:
Art. 81. Não perdem o caráter de imóveis:
I - as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local;
O inciso I se refere, por exemplo, àquelas situações mais comuns em outros países, onde uma casa (normalmente
de madeira) é transportada com toda a sua estrutura (conservando a sua unidade).
Hipótese II - errada.
De acordo com o Código Civil brasileiro, são exemplos de bens imóveis os direitos reais:
Art. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais:
I - os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram;
No art. 80 temos a atribuição da característica de bem imóvel a um bem que por sua natureza não o é. Os
direitos são coisas imateriais e, por este motivo, não entram diretamente na classificação de bens móveis ou imóveis.
Entretanto, tendo em vista a segurança das relações jurídicas, os direitos reais sobre imóveis são tratados como se
fossem imóveis.
Hipótese III - correta.
De acordo com o Código Civil brasileiro, são exemplos de bens imóveis o direito à sucessão aberta:
Art. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais:
II - o direito à sucessão aberta.
“O direito abstrato à sucessão aberta é considerado bem imóvel, ainda que os bens deixados pelo de cujus sejam
todos móveis. Neste caso, o que se considera imóvel não é o direito aos bens componentes da herança, mas o direito a
esta, como uma unidade. A lei não cogita das coisas que estão na herança, mas do direito a esta”.
Hipótese IV - correta.
De acordo com o Código Civil brasileiro, são exemplos de bens imóveis os materiais provisoriamente
separados de um prédio, para nele se reempregarem:
Art. 81. Não perdem o caráter de imóveis:
II - os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem.
Segundo o inciso II do art. 81, os materiais nem chegam a perder a qualidade de imóveis desde que a
finalidade seja o reemprego no mesmo prédio.
Gabarito Letra D

30. (Analista - TRF4/2014) Considere:
I. Fiança estipulada sem o consentimento do devedor.
II. Fiança estipulada contra a vontade do devedor.
Nestes casos, em regra, no tocante às normas específicas sobre fianças previstas no Código Civil brasileiro,
a) há desrespeito às normas, apenas, quando se tratar de contrato de compra e venda.
b) há desrespeito às normas em ambas as hipóteses.
c) há desrespeito às normas, apenas, na primeira hipótese.
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d) há desrespeito às normas, apenas, na segunda hipótese.
e) não há desrespeito às normas.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 30:
Nas afirmações do enunciado não temos nenhum desrespeito às normas, de acordo com o art. 820 do CC/02:
Art. 820. Pode-se estipular a fiança, ainda que sem consentimento do devedor ou contra a sua vontade
Gabarito Letra E

31. (Analista - TRF4/2014) No tocante ao negócio jurídico,
a) em regra, a anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício, sendo que só os
interessados a podem alegar.
b) o vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, é nulo.
c) o nulo é suscetível de confirmação, mas não convalesce pelo decurso do tempo.
d) é anulável, quando não revestir a forma prescrita em lei.
e) as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar
provadas, sendo-lhe, em qualquer hipótese, permitido supri-las, quando requerido por ambas as partes.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 31:
Alternativa “a” – correta.
Art. 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício; só os
interessados a podem alegar, e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou
indivisibilidade.
Alternativa “b” – errada.
Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:
I - por incapacidade relativa do agente;
II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.
Alternativa “c” – errada.
Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do
tempo.
Alternativa “d” – errada.
Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:
IV - não revestir a forma prescrita em lei;
Alternativa “e” – errada.
Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério
Público, quando lhe couber intervir.
Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus
efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes.
Gabarito Letra A
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
32. (Analista - TRF4/2014) A carta
a) precatória não poderá ser devolvida sem cumprimento, havendo expressa disposição legal neste sentido.
b) de ordem não pode ser transmitida por telegrama ou telefone, por envolver relação de subordinação.
c) precatória poderá ser apresentada a juízo diverso do que dela consta, a fim de ser praticar o ato.
d) rogatória, na falta de convenção internacional entre o Brasil e o país rogado, será transmitida por via diplomática,
dispensando-se a prévia tradução para a língua do país em que o ato será praticado.
e) rogatória de justiça estrangeira só será cumprida após a concessão de exequibilidade pelo Supremo Tribunal Federal.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 32:
A alternativa A está incorreta, pois contraria o disposto no art. 267, do CPC:
Art. 267. O juiz recusará cumprimento a carta precatória ou arbitral, devolvendo-a com decisão motivada quando:
I - a carta não estiver revestida dos requisitos legais;
II - faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia;
III - o juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade
A alternativa B está incorreta. O art. 264, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de utilização do telefone
para a transmissão de carta de ordem.
A alternativa C está correta e é o gabarito da questão, conforme prevê o art. 262, do CPC, que trata do caráter
itinerante da carta precatória:
Art. 262. A carta tem caráter itinerante, podendo, antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento, ser
encaminhada a juízo diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato.
A alternativa D está incorreta, pois há necessidade de que o documento seja traduzido para que o STJ possa conceder
o exequatur, mormente quando não houver acordo internacional entre os países envolvidos.
A alternativa E está incorreta. É certo que a carta rogatória de justiça estrangeira somente será cumprida após o
exequatur. Este, porém, será concedido pelo Superior Tribunal de Justiça e não pelo Supremo Tribunal Federal.
Gabarito Letra C
33. (Analista - TRF4/2014) A respeito da competência internacional, considere:
I. Ação relativa a imóvel situado no Brasil.
II. Ação referente à obrigação que deve ser cumprida no Brasil.
III. Ação que se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil.
IV. Ação em que for ré pessoa domiciliada no Brasil.
A competência da autoridade judiciária brasileira é concorrente nos casos indicados APENAS em
a) II, III e IV.
b) I, II e III.
c) III e IV.
d) I e II.
e) IV.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 33:
A questão cobra o art. 23, do CPC. De acordo com esse dispositivo, há ações nas quais a autoridade judiciária
brasileira é competente com a exclusão de qualquer outra, ou seja, não há concorrência entre competências, mas exclusão
de qualquer outra. Dentre essas competências exclusivas está aquela arrolada no item I da questão, as ações relativas a
imóveis situados no Brasil.
Assim, caso o imóvel seja situado no Brasil, a sentença proferida por autoridade estrangeira será ineficaz no Brasil.
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Vejamos o dispositivo:
Art. 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra:
I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil;
II - em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à
partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora
do território nacional;
III - em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil,
ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional.
Observe que os demais itens não constam do art. 23, portanto, são casos de competência concorrente, que estão
listadas nos incisos do art. 21 do CPC.
Gabarito Letra A
34. (Analista - TRF4/2014) A respeito das ações possessórias, é INCORRETO afirmar que
a) o interdito proibitório é uma tutela possessória destinada a inibir atos de turbação ou de esbulho.
b) é lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de desfazimento de construção ou plantação feita em detrimento de
sua posse.
c) na pendência do processo possessório é defeso, assim ao autor como ao réu, intentar ação de reconhecimento do
domínio.
d) contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a reintegração liminar sem prévia audiência dos
respectivos representantes judiciais.
e) o réu só pode demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho
cometido pelo autor através de reconvenção.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 34:
A alternativa A está correta, com base no art. 567, da Lei nº 13.105/15.
Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer
ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada
pena pecuniária caso transgrida o preceito.
A alternativa B está correta. Vejamos o art. 555, da referida Lei.
Art. 555. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de:
I - condenação em perdas e danos;
II - indenização dos frutos.
A alternativa C está correta, conforme prevê o art. 557, do NCPC.
Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de
reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.
A alternativa D está correta, pois é o que dispõe o parágrafo único, do art. 562, do NCPC.
Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração
liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.
A alternativa E está incorreta e é o gabarito da questão. De acordo com o art. 556, da referida Lei, o réu só pode
demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho, cometido pelo
autor, por meio de contestação, e não de reconvenção.
Art. 556. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção
possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.
Gabarito Letra E
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DIREITO PENAL
35. (Analista - TRF4/2014) Dispõe o art. 49 da Lei no 9.605/1998 que é crime destruir, danificar, lesar ou maltratar,
por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia, com
pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa isolada ou cumulativa. Estipula-se ainda modalidade culposa da conduta,
com pena de 1 a 6 meses de detenção ou multa. Trata-se de dispositivo que, não raramente, recepciona críticas acerbas
de seus comentaristas. Fosse o caso de acompanhá-los, os conjuntos de fundamentos ou princípios que estão mais
diretamente tensionados por esse trecho de nossa lei ambiental são:
a) legalidade, ofensividade, subsidiariedade e proporcionalidade.
b) culpabilidade, adequação social, individualização e taxatividade.
c) pessoalidade, humanidade, dignidade e necessidade.
d) fragmentariedade, imputabilidade, irrepetibilidade e causalidade.
e) intervenção mínima, igualdade, publicidade e responsabilidade subjetiva.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 35:
A Banca deu a afirmativa A. No presente caso, o tipo penal viola (no entendimento de alguns doutrinadores) os
princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade, da subsidiariedade e da proporcionalidade, todos ligados à
necessidade de que o Direito Penal não se ocupe de questões “de menor relevância”.
Com relação ao princípio da legalidade, a análise de uma suposta violação é um pouco mais complexa. Como o
tipo penal não deixa claro o que é planta de ornamentação e o que não é, acaba se tornando um tipo penal impreciso,
deixando dúvidas sobre a abrangência do que está sendo criminalizado, violando de forma reflexa a reserva legal
(desdobramento da legalidade).
Gabarito Letra A
36. (Analista - TRF4/2014) Segundo entendimento jurisprudencial hoje estabelecido no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, a detração penal (Código Penal, art. 42)
a) é computável, também, para redução dos marcos temporais da prescrição executória, analogamente às hipóteses de
evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional já catalogadas no art. 113 do Código Penal.
b) não pode ser aplicada quando a prisão provisória ocorreu por fato diverso daquele em que se deu a condenação.
c) pode ser aplicada sobre pena de prestação de serviços à comunidade, descontando-se 24 (vinte e quatro) horas de
tarefa comunitária por cada dia de prisão provisória efetivamente cumprida pelo réu.
d) pode ser aplicada sobre pena de prestação de serviços à comunidade, primeiramente, descontando um dia da pena
privativa de liberdade originária por cada dia de prisão provisória efetivamente cumprida pelo réu, para, afinal, substituirse o saldo restante de pena originária pela pena restritiva de direitos, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de
condenação.
e) pode ser aplicada quando a prisão provisória decorreu de fato diverso, desde que o mesmo tenha antecedido o fato que
gerou a pena a ser detraída.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 36:
a) ERRADA: A detração serve apenas para diminuir o tempo de pena a cumprir, mas não interfere no cálculo da
prescrição da pretensão executória.
b) ERRADA: O STJ admite a aplicação da detração (abatimento do tempo de prisão sobre a pena ainda a cumprir)
em relação à prisão provisória, ainda que referente a fato diverso daquele que deu azo à condenação. Vejamos:
(...) 2. Na hipótese em apreço, inexiste flagrante ilegalidade, pois é admitida a detração em relação a
fato diverso daquele que deu azo à prisão processual; contudo, somente em relação a delitos anteriores à
segregação provisória, sob risco de se criar uma espécie de crédito contra a Justiça Criminal. Precedentes.
3. Habeas corpus não conhecido.
(HC 261.455/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
06/05/2014, DJe 14/05/2014)
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c) ERRADA: O STJ admite a detração sobre as penas restritivas de direitos, mas, neste caso, deve ser realizada a
detração tendo como base a pena privativa de liberdade originariamente aplicada, à razão de um dia de prisão cumprida
para um dia pena a cumprir. Ao final, o saldo restante seria considerado para fins de cumprimento da pena restritiva de
direitos. Vejamos:
(...) 3. O art. 42 do Código Penal preceitua o desconto do período cumprido a título de prisão provisória do
total da pena privativa de liberdade fixada na condenação e, não, a conversão direta e integral do tempo de segregação
cautelar em horas de prestação de serviços à comunidade, como propôs o aresto objurgado.
4. Deduzido o tempo de segregação cautelar, a substituição do saldo da pena deve ser efetuada à razão de 1
(uma) hora de prestação de serviços à comunidade para cada dia de condenação, nos termos do art. 46, § 3.º, do Código
Penal.
5. Recurso provido.
(REsp 1326520/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 14/04/2014)
d) CORRETA: Item correto, nos termos do entendimento do STJ, conforme jurisprudência apontada no item
anterior.
e) ERRADA: Em caso de detração referente a tempo de prisão provisória, até se admite que esta seja realizada,
mas desde que em relação a fatos praticados antes da segregação cautelar, sob pena de criar-se uma espécie de “crédito”
para com a Justiça.
Gabarito Letra D
37. (Analista - TRF4/2014) Com uma velha espingarda, o exímio atirador Caio matou seu próprio e amado pai Mélvio.
Confundiu-o de longe ao vê-lo sair sozinho da casa de seu odiado desafeto Tício, a quem Caio realmente queria matar.
Ao morrer, Mélvio vestia o peculiar blusão escarlate que, de inopino, tomara emprestado de Tício, naquela tão gélida
quanto límpida manhã de inverno. O instituto normativo mais precisamente aplicável ao caso é, doutrinariamente,
conhecido como
a) aberratio ictus de unidade simples (Código Penal, art. 73, 1a parte).
b) aberratio ictus de unidade complexa (Código Penal, art. 73, 2a parte).
c) aberratio delicti (Código Penal, art. 74).
d) error in personan (Código Penal, art. 20, par. 3o).
e) parricidium enquanto circunstância genérica de pena (Código Penal, art. 61, II, “e”, 1a hipótese).
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 37:
No caso, fica evidente que NÃO HOUVE erro na execução, pois a questão deixa claro que o atirador era muito bom
no que fazia. Contudo, fica evidente que houve ERRO NA REPRESENTAÇÃO da realidade, pois o atirador acreditou que a
vítima visada (e acertada) era outra pessoa. Neste caso, temos o clássico ERRO SOBRE A PESSOA (error in persona), de
forma que o agente responderá pelo delito, na forma consumada, mas será considerado, para todos os efeitos penais,
como se tivesse atingido a pessoa que pretendia atingir (no caso, Tício). Assim, não incidirá, por exemplo, a agravante de
ter sido praticado o crime contra ascendente, pois irá se considerar como “vítima”, para efeitos penais, a vítima pretendida
(Tício) e não a vítima atingida (Mélvio, que era pai do atirador).
Vejamos:
Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por
crime culposo, se previsto em lei. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
(...)
Erro sobre a pessoa (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 3º - O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram,
neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime.
(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Gabarito Letra D
38. (Analista - TRF4/2014) No cômputo da pena, estima-se o
a) abatimento decorrente da tentativa à vista da aptidão concreta da conduta para ofender o bem jurídico tutelado.
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b) acréscimo decorrente do concurso formal heterogêneo à vista do número de infrações praticadas.
c) acréscimo decorrente do concurso formal homogêneo à vista da identidade objetivo-subjetiva das infrações pratica- das.
d) acréscimo decorrente da continuidade genérica à vista da gravidade das circunstâncias judiciais verificadas.
e) abatimento decorrente da semi-imputabilidade à vista da perspectiva de cura do quadro médico-psiquiátrico do agente.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 38:
a) ERRADA: Para fins de abatimento da pena (causa de diminuição de pena) em razão da tentativa, utiliza-se o
critério da maior ou menor proximidade em relação ao resultado.
b) CORRETA: Item correto. A jurisprudência entende que, no concurso formal, o número de infrações praticadas é
que irá determinar a quantidade de aumento da pena.
c) ERRADA: Utiliza-se, aqui, o mesmo critério do item anterior, ou seja, o número de infrações. Vejamos:
(...) 4. "O percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) deve ser aferido
em razão do numero de delitos praticados, e não à luz do art. 59 do CP [...]" (HC 136.568/DF, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX
FISCHER, DJe de 13/10/2009).
(...)
(HC 273.120/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 30/04/2014)
d) ERRADA: No caso da continuidade delitiva, o aumento de pena levará em consideração a quantidade de infrações
penais praticadas:
(...) 3. Esta Corte sedimentou o entendimento de que na fixação do quantum de aumento de pena pela
continuidade delitiva, o critério fundamental é o número de infrações praticadas. Na espécie, tendo em vista que a
reiteração delituosa perdurou nos meses de junho, julho, outubro e 21 de novembro de 2001, não tendo sido apontado
um número exato de infrações, todavia sendo ressaltado pela vítima que ocorreu por reiteradas vezes, adequado
incremento da pena em 2 (dois) anos de reclusão, o qual reflete uma fração intermediária entre 1/4 (quatro infrações) e
1/3 (cinco infrações).
(...)
(HC 268.213/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014,
DJe 18/06/2014)
e) ERRADA: No que tange à diminuição da pena em razão da semi-imputabilidade do agente, utiliza-se o critério
do nível de discernimento do agente quando da prática da conduta:
(...) 1. A gradação da causa de diminuição da pena prevista no art. 46 da Lei 11.343/2006 (semiimputabilidade) é estabelecida segundo o grau de incapacidade do réu de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento. Uma vez fundamentada a redutora na conclusão do laudo de exame
toxicológico, não se pode, de antemão, atestar a alegada falta de fundamentação para a fixação de fração aquém do
máximo legal.
(...)
(HC 259.319/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 06/06/2013)
Gabarito Letra B

DIREITO PROCESSUAL PENAL
39. (Analista - TRF4/2014) Em relação à busca e apreensão no processo penal, é INCORRETO afirmar que
a) as buscas domiciliares com ordem judicial serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à
noite.
b) a autoridade, ou seus agentes, nunca pode penetrar no território de jurisdição alheia, se de outro Estado.
c) a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão.
d) não sendo encontrada a pessoa ou coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a
busca, se o requerer.
e) o mandado de busca e apreensão deverá mencionar o motivo e os fins da diligência.
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COMENTÁRIO DA QUESTÃO 39:
a) CORRETA: Item correto, nos termos do art. 245 do CPP.
b) ERRADA: Item errado, pois isso é possível, desde que em situação de perseguição, nos termos do art. 250 do
CPP.
c) CORRETA: Item correto, nos termos do art. 244 do CPP.
d) CORRETA: Item correto, pois é a exata redação do art. 247 do CPP.
e) CORRETA: Item correto, na forma do art. 243, II do CPP.
Gabarito Letra B
40. (Analista - TRF4/2014) No tocante à prova, de acordo com o Código de Processo Penal,
a) durante o curso do processo judicial, quanto à perícia, é permitido às partes requerer a oitiva dos peritos para
esclarecerem a prova, mas não para responderem a quesitos.
b) quando a infração deixar vestígios, será necessário o exame de corpo de delito, mas a confissão do acusado pode suprilo.
c) o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar
sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não
repetíveis e antecipadas.
d) durante o curso do processo, é vedada às partes a indicação de assistentes técnicos.
e) o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados sempre por dois peritos oficiais, portadores de diploma de
curso superior.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 40:
a) ERRADA: As partes também poderão requerer que os peritos respondam aos quesitos por elas formulados, nos
termos do art. 159, §5º, I do CPP.
b) ERRADA: A primeira parte está correta, mas a segunda está errada, pois a confissão do acusado não pode suprir
a necessidade do exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do CPP.
c) CORRETA: Item correto, pois é a exata previsão do art. 155 do CPP:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não
podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as
provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
d) ERRADA: Item errado, pois as partes podem indicar assistentes técnicos, nos termos do art. 159, §3º do CPP.
e) ERRADA: O exame de corpo de delito e perícias em geral serão realizados por UM perito oficial ou, não havendo
este, por DOIS PERITOS NÃO OFICIAIS, nos termos do art. 159 e seu §1º do CPP.
Gabarito Letra C
41. (Analista - TRF4/2014) Em relação às nulidades no processo penal,
a) ocorre nulidade por incompetência, mas não por suspeição do juiz.
b) a nulidade por ilegitimidade do representante da parte não poderá ser sanada.
c) a incompetência do juízo anula todos os atos do processo, instrutórios e decisórios.
d) as partes poderão arguir nulidade referente à formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.
e) não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na
decisão da causa.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 41:
a) ERRADA: A suspeição do Juiz também pode gerar nulidade, nos termos do art. 564, I do CPP.
b) ERRADA: Item errado, pois tal nulidade poderá ser sanada a qualquer tempo, nos termos do art. 568 do CPP.
c) ERRADA: Tal nulidade somente anula os atos decisórios até então tomados pelo Juiz incompetente, nos termos
do art. 567 do CPP.
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d) ERRADA: Item errado, pois neste caso faltaria interesse, e, desta forma, o CPP veda tal arguição, nos termos
do art. 565 do CPP.
e) CORRETA: Item correto, pois a ausência de relevância da nulidade implica a impossibilidade de seu
reconhecimento, nos termos do art. 566 do CPP:
Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade
substancial ou na decisão da causa.
Gabarito Letra E

DIREITO TRIBUTÁRIO
42. (Analista - TRF4/2014) Considerando os critérios de tributação, são tributos com tributação não-cumulativa e
progressiva, respectivamente,
a) ICMS e IPI.
b) ICMS e IOF.
c) IPI e IR.
d) IR e IOF.
e) IOF e ICMS.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 42:
Alternativa A: O ICMS possui tributação não cumulativa, mas o IPI não é progressivo. Alternativa errada.
Alternativa B: O ICMS possui tributação não cumulativa, mas o IOF não é progressivo. Alternativa errada.
Alternativa C: O IPI também possui tributação não cumulativa, e o IR é progressivo. Alternativa correta.
Alternativa D: O IR não possui tributação não cumulativa, mas o IOF não é progressivo. Alternativa errada.
Alternativa E: O IOF não possui tributação não cumulativa, mas o ICMS não é progressivo. Alternativa errada.
Gabarito Letra C
43. (Analista - TRF4/2014) Considerando o mecanismo jurídico-tributário,
a) o crédito tributário se torna exequível a partir de sua inscrição na dívida ativa.
b) com o surgimento da obrigação tributária o crédito tributário passa a ser exigível.
c) com a ocorrência do fato gerador já existe formalmente o crédito tributário, declarado pela obrigação tributária, da qual
é indissociável.
d) a obrigação tributária pressupõe a existência de crédito tributário devidamente constituído, pois a partir de sua existência
já se torna o mesmo exequível.
e) a exequibilidade do crédito tributário surge com o lançamento tributário, mas sua exigibilidade somente acontece a partir
de sua inscrição na dívida ativa.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 43:
Alternativa A: Realmente, a exequibilidade do crédito tributário só ocorre a partir de sua inscrição na dívida ativa.
Alternativa correta.
Alternativa B: É apenas com o lançamento que o crédito tributário passa a ser exigível. Alternativa errada.
Alternativa C: Somente com o lançamento é que o crédito tributário é constituído. Alternativa errada.
errada.

Alternativa D: O crédito tributário pressupõe a existência da obrigação tributária, mas não o contrário. Alternativa
Alternativa E: Na verdade, é exatamente o oposto do que foi afirmado na assertiva. Alternativa errada.

Gabarito Letra A
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44. (Analista - TRF4/2014) Sobre a anistia, considere:
I. É causa de extinção do crédito tributário, somente podendo ser concedida por lei do ente político
competente para instituir o tributo.
II. Anistia e remissão são institutos jurídicos sinônimos e significam a extinção do crédito tributário
pelo perdão, somente podendo ser concedidos por lei e desde que haja preenchimento de certos
requisitos legais.
III. Enquanto causa de exclusão do crédito tributário, é o perdão da infração à legislação tributária,
ou seja, quando do lançamento tributário, em tendo havido anistia, não serão aplicadas as
penalidades decorrentes da infração.
IV. Não se aplica a atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, mesmo que não
tenham esta qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou
por terceiro em benefício daquele.
V. Não se aplica às infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas, salvo disposição da
lei instituidora em contrário.
É correto o que consta APENAS em
a) I, II e III.
b) III, IV e V.
c) I e IV.
d) II, IV e V.
e) III e IV.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 44:
Item I: A anistia configura causa de exclusão do crédito tributário. Item errado.
Item II: A anistia configura causa de exclusão do crédito tributário, enquanto a remissão se refere constitui hipótese
de extinção do crédito tributário. Item errado.
Item III: Exatamente! Ao lançar o tributo, ainda que a autoridade constate a prática de infrações à legislação
tributária, havendo lei concedendo anistia, as penalidades não serão aplicadas. Item correto.
Item IV: De acordo com o art. 180, I, do CTN, a anistia não se aplica aos atos qualificados em lei como crimes ou
contravenções e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito
passivo ou por terceiro em benefício daquele. Item correto.
Item V: Realmente, a anistia não se aplica às infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas, salvo
disposição da lei instituidora em contrário. Item correto.
Gabarito Letra B

45. (Analista - TRF4/2014) Em sede de execução fiscal o executado citado apresentou, no prazo de 5 dias, a exceção
de pré-executividade alegando, em síntese, excesso de execução. Sobre esta situação e considerando-se a jurisprudência
dominante,

a) não se admite, em qualquer hipótese, a exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo em vista a
indisponibilidade do interesse público pelo administrador.
b) a exceção de pré-executividade suspende o prazo para garantir a execução fiscal, por se tratar de matéria de ordem
pública.
c) a exceção de pré-executividade tem lugar quando o executado não tem como garantir a execução fiscal para se defender
em sede de embargos à execução, hipótese em que pode, diante do princípio constitucional da ampla defesa, alegar toda
matéria de fato e direito que seria arguida em sede de embargos.
d) somente tem cabimento a exceção de pré-executividade para matéria que não demande dilação probatória, razão pela
qual não pode ter por objeto a alegação de excesso de execução, que demanda prova de que a cobrança do crédito é
excessiva.
e) a exceção de pré-executividade apresentada, ainda que seja pertinente quanto ao mérito, relativamente ao excesso de
execução, somente pode ser apresentada após decorrido o prazo para garantia da execução.
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COMENTÁRIO DA QUESTÃO 45:
errada.

Alternativa A: A exceção de pré-executividade é pacificamente aceita no âmbito da execução fiscal. Alternativa

Alternativa B: A exceção de pré-executividade suspende o prazo para garantir a execução fiscal, tampouco
suspende a exigibilidade do crédito tributário. Alternativa errada.
Alternativa C: Na realidade, o objetivo da exceção (ou objeção) de pré-executividade é evitar que o executado
tenha que garantir a execução, quando esta mostra-se claramente improcedente.
Alternativa D: De fato, não cabe dilação probatória na exceção de pré-executividade. Portanto, não pode ter por
objeto a alegação de excesso de execução, que demanda prova de que a cobrança do crédito é excessiva. Alternativa
correta.
Alternativa E: Embora seja aceita mesmo após o prazo para embargar a execução, não há prazo definido para sua
admissibilidade. Alternativa errada.
Gabarito Letra D
46. (Analista - TRF4/2014) Tício, Mévio e Portus são sócios em uma empresa de responsabilidade limitada, na proporção
de 1%, 30% e 69%, das quotas sociais, respectivamente. Consta do contrato social que o representante legal da empresa
é Tício. Considerando que a empresa deixou de emitir nota fiscal e, portanto, de recolher o ICMS devido no período de
dezembro de 2010 até fevereiro de 2013, após regular ação fiscal, foi feita a autuação para pagamento do tributo, multa,
juros e correção monetária. Diante do não pagamento do crédito constituído, foi o mesmo inscrito em dívida ativa e, após
extrair a Certidão da Dívida Ativa − CDA, foi proposta execução fiscal em face da empresa e dos sócios. Diante dos fatos
apresentados,
a) o polo passivo da execução fiscal está correto, tendo em vista que os sócios são responsáveis pelo crédito correspondente
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados em infração de lei, contrato ou estatuto, de forma pessoal.
b) os sócios não devem figurar no polo passivo da execução fiscal, tendo em vista que se trata de sociedade por quotas
de responsabilidade limitada, ou seja, é a empresa, com seu patrimônio, que responde pelos créditos tributários
decorrentes do exercício de sua atividade, ainda que praticados em infração de lei, contrato ou estatuto.
c) a empresa não deve figurar no polo passivo da execução fiscal, tendo em vista que, no caso de infração de lei, a
responsabilidade é pessoal e exclusiva dos sócios pelo crédito correspondente a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados em infração de lei.
d) não há responsabilidade solidária entre os sócios, mas pessoal, que respondem proporcionalmente no limite de suas
quotas sociais, pelos atos que praticam em infração de lei, bem assim não há solidariedade com a empresa, que somente
responde pelo crédito tributário correspondente a obrigações tributárias efetivamente praticadas.
e) somente o representante legal da empresa, Tício, é que responde pelo crédito correspondente a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados em infração de lei, de forma pessoal, mas a empresa, na qualidade de contribuinte, é
devedora do tributo decorrente do fato gerador efetivamente praticado por ela.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 46:
No caso em questão, a responsabilidade tributária só alcança o representante legal da empresa, Tício, em razão
do art. 135, III, do CTN. A empresa, evidentemente, também é devedora do tributo decorrente do fato gerador
efetivamente praticado por ela.
Gabarito Letra E

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
47. (Analista - TRF4/2014) Kaká Menezes, empregado da empresa Silva Ltda., sofreu acidente durante um jogo de

futebol, fora da jornada normal de trabalho, sem que tenha havido qualquer obrigação contratual que impusesse sua
participação no evento, ou qualquer relação com o exercício do trabalho a serviço do empregador. Nesta hipótese, o caso
vertente

a) não pode ser caracterizado como acidente de trabalho.
b) caracteriza-se como acidente de trabalho, apenas.
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c) pode ser caracterizado tanto como acidente de trabalho como de doença profissional.
d) caracteriza-se como doença profissional, apenas.
e) depende de autorização do empregador para que a autarquia previdenciária o enquadre como acidente de trabalho.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 47:
Acidentes sofridos fora da jornada normal de trabalho e sem que tenha havido qualquer obrigação contratual que
impusesse sua participação no evento, ou qualquer relação com o exercício do trabalho a serviço do empregador, bem
como sem qualquer imposição da empresa, não será equiparado a acidente de trabalho.
O acidente trabalho é gênero das quais são espécies:
1) Acidente de trabalho típico: é aquele ato súbito, arrebatador e inesperado que acontece pelo exercício do
trabalho ou a serviço da empresa;
Lei 8.213/91:
Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício
do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional
que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
2) Doenças Ocupacionais: Estão dívidas em:
a) profissionais: são inerentes ao trabalho e peculiar a determinada atividade. Normalmente, são características
pertencentes a determinadas categorias profissionais.
b) doenças do trabalho: condições especiais e relacionadas com o trabalho. São desencadeadas ao longo do
tempo em função da atividade.
Lei 8.213/91.
Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:
I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a
determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;
II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em
que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.
3) Acidentes por equiparação: são as hipóteses previstas no art. 21 da Lei 8.213/91.
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para
a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção
médica para a sua recuperação;
II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho;
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho;
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho;
d) ato de pessoa privada do uso da razão;
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior;
III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;
O inciso IV, do art. 21, da Lei 8.213/91, prevê as hipóteses em que mesmo fora do estabelecimento será
considerado acidente de trabalho:
Art. 21. (...)
IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:
a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa;
b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;
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c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro de seus planos
para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de
propriedade do segurado;
d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de
locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.
Como podemos observar, acidente durante um jogo de futebol, fora da jornada normal de trabalho, sem que tenha
havido qualquer obrigação contratual que impusesse sua participação no evento, ou qualquer relação com o exercício do
trabalho a serviço do empregador, não pode ser considerado acidente do trabalho.
Gabarito Letra A
48. (Analista - TRF4/2014) Cesar Borges requereu sua aposentadoria por invalidez, com pedido de acréscimo de 30%,
alegando necessidade de assistência permanente de outra pessoa, posto que é deficiente e detentor do mal de Alzheimer.
Neste caso, o
a) pedido de Cesar poderá ser bem-sucedido, uma vez que o acréscimo de 30% independe da espécie de aposentadoria
do trabalhador.
b) pedido de Cesar, certamente, será acolhido, considerando o caráter protetivo da norma, aliado ao princípio da dignidade
da pessoa humana.
c) pedido de Cesar é, totalmente, cabível, e será acrescido ao valor normal da aposentadoria do segurado, sendo previsto
especificamente nos casos de aposentadoria por invalidez permanente.
d) acréscimo previsto na Lei de Benefícios decorrente da necessidade de assistência permanente de outra pessoa possui
natureza jurídica assistencial e é limitado a 25% de acréscimo, em face da ausência de previsão específica de fonte de
custeio e na medida em que a Previdência Social deve cobrir todos os eventos da doença.
e) pedido de Cesar só poderá ser acolhido se tiver, por fundamento, a aposentadoria por tempo de serviço.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 48:
Desde que preenchidos alguns requisitos, poderá o aposentado por invalidez receber o acréscimo de 25%. Nesse
caso, o benefício poderá, inclusive, ultrapassar o limite máximo (teto) do RGPS;
Vejamos o que dispõe o art. 45 da Lei 8.213/91:
Lei 8.213/91
Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra
pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).
Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo:
a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal;
b) será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado;
c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão.
Como podemos verificar, o acréscimo é de 25% (e não de 30%). As situações que garantem tal acréscimo estão
relacionadas no anexo I do RPS.
Gabarito Letra D
49. (Analista - TRF4/2014) Glória Mercedes era companheira do segurado Rui Barbosa, por meio de união estável
comprovada, com quem teve dois filhos menores. Rui Barbosa desapareceu e teve a morte presumida, declarada por
meio de decisão judicial. Glória requer o benefício da pensão por morte, a seu favor, bem como de seus dois filhos.
De acordo com a Lei nº 8.213/1991, em relação ao direito e eventuais prazos do benefício para os autores, uma vez
preenchidos os requisitos legais,
a) se, entre o prazo do óbito de Rui Barbosa e o requerimento administrativo de Glória, transcorreram mais de 30 dias, o
marco inicial do benefício em relação à autora deve ser fixado a partir da data do protocolo administrativo.
b) Glória e os seus filhos terão direito ao benefício a partir da data do óbito, quando requerido até trinta dias depois deste.
c) Glória não terá direito ao benefício, pois não era legalmente casada com o segurado Rui Barbosa.
d) apenas os filhos menores terão o direito ao benefício, a partir da data do óbito.
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e) Glória e seus filhos terão direito ao benefício, a partir da data da decisão judicial.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 49:
A resolução da presente questão tem por base o art. 74 da Lei 8.213/91, que assim dispõe:
Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar
da data:
I - do óbito, quando requerida até noventa dias depois deste;
II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;
III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.
Considerando que Rui Barbosa desapareceu e teve a morte presumida declarada por meio de decisão judicial, Glória e seus
filhos terão direito ao benefício a partir da respectiva decisão judicial.
Vejamos cada uma das alternativas:
s) INCORRETA. Nos termos do inciso III, do art. 74, da Lei 8.213/91, a pensão por morte será devida ao conjunto dos
dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da decisão judicial, no caso de morte presumida.
b) INCORRETA. Como se trata de morte presumida, Glória e os seus filhos terão direito ao benefício a partir da data da decisão
judicial, como visto acima. (obs: atualmente o prazo para requerimento, no caso de morte convencional, passou a ser 90 dias, para
receber desde o óbito).
c) INCORRETA. Glória terá direito ao benefício, ainda que não fosse legalmente casada com o segurado Rui Barbosa, pois
companheira também é dependente de primeira classe.
d) INCORRETA. Glória e seus filhos terão direito ao benefício, a partir da data da decisão judicial, pois trata-se de morte
presumida.
e) CORRETA. Glória e seus filhos terão direito ao benefício, a partir da data da decisão judicial, nos termos do inciso III, do
art. 74, da Lei 8.213/91, pois a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou
não, a contar da decisão judicial, no caso de morte presumida.
Gabarito Letra E
50. (Analista - TRF4/2014) Alfredo, Ministro de Estado e Álvaro, Secretário Municipal são considerados em relação à
Previdência Social, servidores públicos,
a) não empregados, ocupantes de cargo em comissão sem vínculo efetivo com o Estado e com o Município,
respectivamente, e segurados não obrigatórios da Previdência Social.
b) não empregados ocupantes de cargo em comissão sem vínculo efetivo com o Estado e com o Município, respectivamente,
e segurados da Previdência Complementar, obrigatoriamente.
c) empregados e segurados obrigatórios da Previdência Social.
d) empregados e segurados facultativos da Previdência Social e da Previdência Complementar.
e) não empregados e segurados não obrigatórios da Previdência Social.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 50:
A resposta para essa questão, na qual, o examinador pede pela alternativa correta, podemos encontrar tanto na
Constituição Federal como na lei 8.212/91.
Constituição Federal:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.
Lei 8.212/91:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
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I - como empregado:
g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, Autarquias, inclusive em
regime especial, e Fundações Públicas Federais;
§ 6o Aplica-se o disposto na alínea g do inciso I do caput ao ocupante de cargo de Ministro de Estado, de Secretário
Estadual, Distrital ou Municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias,
ainda que em regime especial, e fundações.
Vamos à análise de cada alternativa:
a) não empregados, ocupantes de cargo em comissão sem vínculo efetivo com o Estado e com o Município,
respectivamente, e segurados não obrigatórios da Previdência Social.
Alternativa incorreta, pois são considerados empregados e segurados obrigatórios.
b) não empregados ocupantes de cargo em comissão sem vínculo efetivo com o Estado e com o Município,
respectivamente, e segurados da Previdência Complementar, obrigatoriamente.
Alternativa incorreta, pois são considerados empregados e segurados obrigatórios do RGPS. Lembre-se, previdência
complementar nunca é obrigatória.
c) empregados e segurados obrigatórios da Previdência Social.
Alternativa correta é exatamente o que nos diz a lei quando aplicada ao caso exposto pelo examinador.
d) empregados e segurados facultativos da Previdência Social e da Previdência Complementar.
São empregados e segurados obrigatórios da Previdência social, facultativo apenas na Previdência Complementar.
Alternativa incorreta.
e) não empregados e segurados não obrigatórios da Previdência Social.
Alternativa incorreta, pois são considerados empregados e segurados obrigatórios da RGPS.
Gabarito Letra C
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Oficial Judiciário
LÍNGUA PORTUGUESA
Para responder às questões de números 1 a 8, considere o texto abaixo.

Vaidade do humanismo
A vaidade, desde sua etimologia latina vanitas, aponta para o vazio, para o sentimento que habita o vão. Mas
é possível tratar dela com mais condescendência do que os moralistas rigorosos que costumam condená-la
inapelavelmente. Pode-se compreendê-la como uma contingência humana que talvez seja preciso antes reconhecer com
naturalidade do que descartar como um vício abominável. Como se sabe, a vaidade está em todos nós em graus e com
naturezas diferentes, e há uma vaidade que devemos aceitar: aquela que corresponde não a um mérito abstrato da
pessoa, a um dom da natureza que nos tornasse filhos prediletos do céu, mas a algum trabalho que efetivamente
tenhamos realizado, a uma razão objetiva que enraíza a vaidade no mesmo chão que foi marcado pelo nosso melhor
esforço, pelo nosso trabalho de humanistas.
Na condição de humanistas, temos interesse pelo estudo das formações sociais, dos direitos constituídos e do
papel dos indivíduos, pela liberdade do pensamento filosófico que se pensa a si mesmo para pensar o mundo, pela arte
literária que projeta e dá forma em linguagem simbólica aos desejos mais íntimos; por todas as formas, enfim, de
conhecimento que ainda tomam o homem como medida das coisas. Talvez nosso principal desafio, neste tempo de
vertiginoso avanço tecnológico, esteja em fazer da tecnologia uma aliada preciosa em nossa busca do conhecimento
real, da beleza consistente e de um mundo mais justo − todas estas dimensões de maior peso do que qualquer
virtualidade. O grande professor e intelectual palestino Edward Said, num livro cujo título já é inspiração para uma
plataforma de trabalho − Humanismo e crítica democrática − afirma a certa altura: “como humanistas, é da
linguagem que partimos”; “o ato de ler é o ato de colocar-se na posição do autor, para quem escrever é uma série de
decisões e escolhas expressas em palavras”. Nesse sentido, toda leitura é o compartilhamento do sujeito leitor com o
sujeito escritor − compartilhamento justificado não necessariamente por adesão a um ponto de vista, mas pelo interesse
no reconhecimento e na avaliação do ponto de vista do outro. Que seja este um nosso compromisso fundamental. Que
seja esta a nossa vaidade de humanistas.
(Derval Mendes Sapucaia, inédito)

01. (Analista - TRF4/2014) O sentimento da “vaidade”, ao longo do primeiro parágrafo do texto, é considerado e
qualificado com alguma condescendência
a) pelo fato de ser um defeito natural, de que as pessoas não conseguem livrar-se e contra o qual é inútil lutar.
b) quando sua razão de ser deriva de alguma efetiva conquista que alcançamos em virtude do nosso trabalho.
c) pelo fato de que os moralistas, sendo inapelavelmente rigorosos, não conseguem divisar os méritos espirituais de quem
os detém.
d) quando sua razão de ser se deve à generosidade mesma com que a natureza recompensa os indivíduos por seus méritos
pessoais.
e) pelo fato de constituir um vício tolerável, já que a vaidade decorre de alguma razão objetiva pela qual o sujeito deve se
orgulhar.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 01:
A condescendência é um tratamento de tolerância, transigência, quando se considera a vaidade não como um
defeito abominável, mas como um sentimento legítimo, fruto de algo realmente feito e conquistado por mérito. Isso se
confirma no texto:
é possível tratar dela com mais condescendência do que os moralistas rigorosos que costumam condená-la
inapelavelmente. Pode-se compreendê-la como uma contingência humana que talvez seja preciso antes reconhecer com
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naturalidade do que descartar como um vício abominável. Como se sabe, a vaidade está em todos nós em graus e com
naturezas diferentes, e há uma vaidade que devemos aceitar: aquela que corresponde não a um mérito abstrato da
pessoa, a um dom da natureza que nos tornasse filhos prediletos do céu, mas a algum trabalho que efetivamente
tenhamos realizado
Gabarito Letra B
02. (Analista - TRF4/2014) Atente para as seguintes afirmações:
I. A condição de humanistas define-se quando o homem mesmo é tomado como a medida essencial
das coisas, razão pela qual um humanista deve desconsiderar parcerias com os avanços da
tecnologia.
II. Para Edward Said, no ato de ler o leitor busca compreender o ponto de vista do autor, não para
necessariamente concordar com ele, mas para reconhecer e ponderar a perspectiva própria do
outro.
III. Acima das representações virtuais, oferecidas pela perspectiva tecnológica, está a busca de
conhecimento efetivo, da beleza real das coisas e de uma melhor distribuição de justiça social.
Em relação ao texto, está correto o que consta em
a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) III, apenas.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 02:
I- Incorreto. Não deve desconsiderar parcerias, mas sim ver a tecnologia também como uma aliada.
II- Correto. Isso está evidente na passagem:
“o ato de ler é o ato de colocar-se na posição do autor, para quem escrever é uma série de decisões e escolhas
expressas em palavras”. Nesse sentido, toda leitura é o compartilhamento do sujeito leitor com o sujeito escritor −
compartilhamento justificado não necessariamente por adesão (aderir, concordar) a um ponto de vista, mas
pelo interesse no reconhecimento e na avaliação do ponto de vista do outro.
II- Correto. Veja:
Talvez nosso principal desafio, neste tempo de vertiginoso avanço tecnológico, esteja em fazer da tecnologia uma
aliada preciosa em nossa busca do conhecimento real, da beleza consistente e de um mundo mais justo (justiça social)
− todas estas dimensões de maior peso do que qualquer virtualidade.
Gabarito Letra D
03. (Analista - TRF4/2014) Ao se definir a condição de humanistas, no segundo parágrafo do texto, contempla-se a
atividade específica de um _____ quando se fala em _____ .
Preenchem, adequada e respectivamente, as lacunas da frase acima:
a) tecnocrata − estudo das formações sociais
b) antropólogo − arte literária que projeta e dá forma em linguagem simbólica aos desejos mais íntimos
c) historiador − direitos constituídos
d) jurista − papel dos indivíduos
e) filósofo – pensamento
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 03:
O texto parte da perspectiva de um filósofo humanista, que partilha de uma filosofia que toma o homem como
medida.
Gabarito Letra E
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04. (Analista - TRF4/2014) Considerando-se o contexto do primeiro parágrafo, traduz-se adequadamente o sentido de
um segmento em:
a) condená-la implacavelmente = injuriá-la inapelavelmente
b) contingência humana = essencialidade humanista
c) antes reconhecer do que descartar = admitir em vez de rejeitar
d) naturezas diferentes = ocasiões anômalas
e) mérito abstrato da pessoa = vantagem inigualável do sujeito
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 04:
A equivalência semântica está em: antes reconhecer do que descartar = admitir em vez de rejeitar, no sentido de
não negar, mas sim aceitar.
a) “condenar implacavelmente” é designar pena, reprovar, criticar de for arrebatadora; “injuriar inapelavelmente”
é especificamente falar injúrias, ofensas sem chances de defesa. São parecidos os sentidos, mas há um exagero na
reescritura.
b) “contingência” é uma fatalidade, um evento inesperado; essencialidade é o caráter do que é indispensável
d) “anômalo” é anormal, nada a ver com a redação original!
e) “abstrato” é aquilo que não é concreto, que existe apenas como ideia; “inigualável” é aquilo que não tem par.
Gabarito Letra C
05. (Analista - TRF4/2014) Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:
a) O título mesmo do livro de Edward Said é considerado uma inspiração, uma plataforma de trabalho para quem se
disponha a exercer o papel de um autêntico humanista.
b) Já pela sugestão, o livro de Edward Said, cujo o título é tão inspirador, torna-se também uma plataforma de trabalho
para quaisquer humanistas que dele se acerquem e por ele se interessem.
c) Quem se dispor a desenvolver uma plataforma de trabalho encontrará plena inspiração já no título do livro de Edward
Said, onde a sugestão de humanismo é inequívoca.
d) Edward Said, ao atribuir a seu livro o título que tanto condiz com sua plataforma de trabalho, já por si mesmo o fez
inspirador para quem o instigue como meta de um verdadeiro humanismo.
e) Um autêntico sentido de prática humanista se infere do título do livro de Edward Said, pelo qual uma inspiração de
trabalho já parece ali consolidado, taluma plataforma de altas sugestões.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 05:
A letra A está perfeita, marquemos alguns problemas nas demais alternativas:
b) Já pela sugestão, o livro de Edward Said, cujo o título é tão inspirador, torna-se também uma plataforma de
trabalho para quaisquer humanistas que dele se acerquem e por ele se interessem.
Não pode haver artigo após cujo!
c) Quem se dispor DISPUSER a desenvolver uma plataforma de trabalho, encontrará plena inspiração; já no título
do livro de Edward Said, onde a sugestão de humanismo é inequívoca.
Além da redação confusa, há ausência de pontuação e foi usado “onde” sem haver referência a lugar físico.
d) Edward Said, ao atribuir a seu livro o título que tanto condiz com sua plataforma de trabalho, já por si mesmo
o fez inspirador para quem o instigue como meta de um verdadeiro humanismo.
A redação é bem confusa, os pronomes possessivos geram ambiguidade: “sua plataforma...”, plataforma de quem?
Do autor, do livro? Para quem “o” instigue? Instigue a quem?
e) Um autêntico sentido de prática humanista se infere do título do livro de Edward Said, pelo qual uma inspiração
de trabalho já parece ali consolidada, tal uma plataforma de altas sugestões.
Erro básico de concordância nominal.
Gabarito Letra A
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06. (Analista - TRF4/2014) O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar em número
com o elemento sublinhado na frase:
a) Vaidades, (haver) muitas delas pelo mundo; poucas são, no entanto, as que se justificam.
b) Todo aquele que (abominar) as fraquezas humanas deveria buscar discerni-las e qualificá-las, antes de as julgar.
c) Aos avanços tecnológicos (poder) seguir-se uma sensata parceria com outras atividades de que o homem é capaz.
d) Em que (consistir), em nossa época, práticas efetivamente humanistas, que nos definam pelo que essencialmente
somos?
e) A quantos outros vícios não se (curvar) quem costuma julgar vaidade como o mais abominável de todos?
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 06:
a) Incorreta. Haver impessoal não tem sujeito, não concorda com ninguém.
Vamos marcar os termos que funcionam como núcleo, verdadeiros responsáveis pela concordância:
a) Todo aquele que (abomina) as fraquezas humanas deveria buscar discerni-las e qualificá-las, antes de as julgar.
capaz.

c) Aos avanços tecnológicos (pode) seguir-se uma sensata parceria com outras atividades de que o homem é

d) Em que (consistem), em nossa época, práticas efetivamente humanistas, que nos definam pelo que
essencialmente somos?
e) A quantos outros vícios não se (curva) quem costuma julgar vaidade como o mais abominável de todos?
Gabarito Letra D
07. (Analista - TRF4/2014) Ocorrem adequada transposição de voz verbal e perfeita correlação entre tempos e modos
na seguinte passagem:
I. A vaidade, uma vez justificável, deixa de ser um vício abominável. = Se a justificarmos, a vaidade
já não seria um vício abominável.
II. Ele toleraria a vaidade, desde que pudesse justificá-la. = A vaidade seria tolerada, desde que ela
pudesse ser justificada por ele.
III. Ele não vê como poderia justificar a vaidade que eventualmente o assalta. = A vaidade não é
vista justificada por ele, quando eventualmente é por ela assaltado.
Está correto o que consta APENAS em
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 07:
Relembremos sempre as correlações: Se eu pudesse, faria; Se eu puder, farei; Caso eu possa, farei.
Aplicando as correlações básicas como referência, teremos:
I. A vaidade, uma vez justificável, deixa de ser um vício abominável. = Se a justificarmos, a vaidade já não SERÁ
um vício abominável.
II. Ele toleraria a vaidade, desde que pudesse justificá-la. = A vaidade SERIA tolerada, desde que ela PUDESSE
ser justificada por ele.
III. Ele não vê como poderia justificar a vaidade que eventualmente o assalta. = A vaidade não é vista justificada
por ele, quando eventualmente é por ela assaltado.
O objeto não é apenas “a vaidade”, é toda a expressão: [como poderia justificar a vaidade que eventualmente o
assalta]
Então, a transposição não é adequada e ainda foi adicionado um “quando” que é alheio ao texto.
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Gabarito Letra B
08. (Analista - TRF4/2014) Quanto à pontuação, a frase inteiramente correta é:
a) Para Edward Said, a linguagem, é o terreno de onde partem os humanistas, uma vez que é nela que se estabelecem,
não apenas as relações de sentido, mas também o desafio de o leitor divisar e compartilhar as escolhas produzidas pelo
escritor.
b) Para Edward Said a linguagem é o terreno, de onde partem os humanistas, uma vez que é nela que se estabelecem não
apenas as relações de sentido mas, também, o desafio de o leitor divisar, e compartilhar as escolhas produzidas pelo
escritor.
c) Para Edward Said, a linguagem é o terreno de onde partem os humanistas, uma vez que é nela que se estabelecem não
apenas as relações de sentido, mas também o desafio de o leitor divisar e compartilhar as escolhas produzidas pelo
escritor.
d) Para Edward Said, a linguagem, é o terreno de onde partem os humanistas uma vez que, é nela, que se estabelecem
não apenas as relações de sentido, mas também o desafio de o leitor divisar e compartilhar, as escolhas produzidas pelo
escritor.
e) Para Edward Said, a linguagem é o terreno de onde partem os humanistas uma vez que é nela, que se estabelecem não
apenas as relações de sentido, mas também o desafio, de o leitor divisar e compartilhar, as escolhas produzidas pelo
escritor.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 08:
Como todas as alternativas são iguais, vamos justificar a pontuação correta:
c) Para Edward Said, a linguagem é o terreno de onde partem os humanistas, uma vez que é nela que se
estabelecem não apenas as relações de sentido, mas também o desafio de o leitor divisar e compartilhar as escolhas
produzidas pelo escritor.
A primeira vírgula marca uma expressão adverbial antecipada; a segunda vírgula separa uma oração causal; a
terceira separa uma correlação aditiva (não só X, mas também Y).
Gabarito Letra C
Para responder às questões de números 9 a 14, considere o texto abaixo.

Um programa a ser adotado
O PET − Programa de Educação pelo Trabalho − está fazendo dez anos, que serão comemorados num evento promovido
pelo TRF4, que contará com representantes da Fase – Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul.
Há dez anos seria difícil imaginar um interno da Fase em cumprimento de medida socioeducativa saindo para trabalhar em
um tribunal e, no final do dia, retornar à fundação. Muitos desacreditariam da iniciativa de colocar um adolescente infrator dentro de
um gabinete de desembargador ou da Presidência de um tribunal. Outros poderiam discriminar esses jovens e desejá-los longe do
ambiente de trabalho.
Todas essas barreiras foram vencidas. Em uma década o PET do TRF4 se tornou realidade, quebrou preconceitos, mudou a
cultura da própria instituição e a vida de 154 adolescentes que já passaram pelo projeto. São atendidos jovens entre 16 e 21 anos,
com escolaridade mínima da 4a série do ensino fundamental. O tribunal enfrenta o desafio de criar, desenvolver e, principalmente,
manter um programa de reinserção social. Os resultados do trabalho do PET com os menores que cumprem medida socioeducativa na
Fase são considerados muito positivos quando se fala de jovens em situação de vulnerabilidade social. Durante esses dez anos, 45%
dos participantes foram inseridos no mercado de trabalho e muitos já concluíram o ensino médio; cerca de 70% reorganizaram suas
vidas e conseguiram superar a condição de envolvimento em atividades ilícitas.
Na prática, os jovens trabalham durante 4 horas nos gabinetes de desembargadores e nas unidades administrativas do
tribunal. Recebem atendimento multidisciplinar, com acompanhamento jurídico, de psicólogos e de assistentes sociais. Por meio de
parcerias com entidades, já foram realizados cursos de mecânica, de padaria e de garçom. Destaque a considerar é o projeto “Virando
a página”: oficinas de leitura e produção textual, coordenadas por servidores do TRF4 e professores e formandos de faculdades de
Letras.
(Adaptado de: wttp://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php? acao= noticia_visualizar&id_noticia=10129)

09. (Analista - TRF4/2014) Atente para as seguintes afirmações:
I. O objetivo central do PET é o aproveitamento de menores infratores em funções administrativas,
exercidas em vários tribunais, de modo que esses menores reponham com trabalho o que ficaram
devendo à sociedade, por conta de atividades ilícitas.

71
Prova TRF4 Resolvida e Comentada – Concurso TRF4 de 2014
II. A reinserção de jovens infratores no mercado de trabalho é um esforço que enfrenta preconceitos
e barreiras sociais, pois há quem não admita a coexistência em um mesmo espaço de trabalho
entre autoridades e menores envolvidos em práticas ilícitas.
III. O sucesso do PET não está apenas no espírito afirmativo do programa, mas se reflete nos
resultados concretos que apontam, em termos percentuais, uma expressiva inserção de jovens
infratores no mercado de trabalho.
Em relação ao texto, está correto o que consta em
a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I e III, apenas.
e) II, apenas.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 09:
O primeiro item é o único incorreto, pois o objetivo não é aproveitar os menores em trabalho administrativo, mas
sim ressocializá-los POR MEIO DO TRABALHO. Da maneira como foi redigida, dá impressão de que o foco do projeto é
selecionar gente para trabalhar.
II está correta: Muitos desacreditariam da iniciativa de colocar um adolescente infrator dentro de um gabinete de
desembargador ou da Presidência de um tribunal. Outros poderiam discriminar esses jovens e desejá-los longe do ambiente
de trabalho.
III está correta: Durante esses dez anos, 45% dos participantes foram inseridos no mercado de trabalho e muitos
já concluíram o ensino médio; cerca de 70% reorganizaram suas vidas e conseguiram superar a condição de envolvimento
em atividades ilícitas.
Gabarito Letra C
10. (Analista - TRF4/2014) No contexto, o sentido do elemento sublinhado em
a) Outros poderiam discriminar esses jovens (2o parágrafo) é o de distinguir, enfatizar.
b) em cumprimento de medida socioeducativa (2o parágrafo) é o de observância, atendimento.
c) manter um programa de reinserção social (3o parágrafo) é o de remissão, retroação.
d) em situação de vulnerabilidade social (3o parágrafo) é o de impropriedade, informalidade.
e) Recebem atendimento multidisciplinar (4o parágrafo) é o de socialista, democrático.

COMENTÁRIO DA QUESTÃO 10:
a) Outros poderiam discriminar esses jovens (2o parágrafo) é o de segregar, ter preconceito.
b) em cumprimento de medida socioeducativa (2o parágrafo) é o de observância, atendimento.
c) manter um programa de reinserção social (3o parágrafo) é o de reentrada, reintegração.
d) em situação de vulnerabilidade social (3o parágrafo) é o de fraqueza, suscetibilidade.
e) Recebem atendimento multidisciplinar (4o parágrafo) é o de variado, com vários assuntos.
Gabarito Letra B
11. (Analista - TRF4/2014) É preciso corrigir, por falha estrutural, a redação deste livre comentário sobre o texto:
a) Não são pequenos os desafios que enfrenta o TRF4, em seu programa de reinserção social de jovens infratores −
programa que, felizmente, já se revelou bastante eficaz.
b) Já está comprovada a eficácia do programa implantado pelo TRF4 com a finalidade de reinserir jovens infratores no
mercado de trabalho.
c) Jovens infratores, que muitos considerariam irrecuperáveis, vêm apresentando notáveis progressos, apoiados por
programa de reinserção social implantado
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pelo TRF4.
d) Com vistas às medidas implantadas pelo TRF4, jovens infratores estão sendo amparados pelo PET, pelos quais os
resultados inquestionáveis já se fazem sentir de modo concreto.
e) Comprovam-se na prática os excelentes resultados obtidos pelo TRF4, ao implantar o PET e possibilitar, por meio desse
programa, a plena reabilitação social de jovens infratores.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 11:
É preciso corrigir somente a redação da letra D, para que o pronome faça concordância adequada com PET:
Com vistas às medidas implantadas pelo TRF4, jovens infratores estão sendo amparados pelo PET, PELO QUAL os
resultados inquestionáveis já se fazem sentir de modo concreto.
Gabarito Letra D
12. (Analista - TRF4/2014) O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se, obrigatoriamente, em uma forma
do plural para preencher de modo adequado a lacuna da frase:
a) A situação de vulnerabilidade social que a tantos jovens ____ (constranger) pode ser plenamente superada por
programas como o PET.
b) Aos desafios de criar, desenvolver e sobretudo manter um programa de reinserção social ____ (corresponder),
felizmente, um número expressivo de conquistas.
c) Durante mais de dez anos só ____ (vir) a crescer a convicção de que as medidas adotadas pelo PET eram bastante
eficazes.
d) A muitos daqueles que torceram o nariz para as iniciativas do PET não ____ (ocorrer) que tais medidas afirmativas
poderiam ser tão eficazes.
e) A um projeto como o “Virando a página” ____ (dever) emprestar todo o apoio os agentes envolvidos na reabilitação
dos menores infratores.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 12:
O plural será usado apenas na letra E: os agentes devem emprestar todo o apoio a um projeto…
Nas demais, temos apenas singular:
a) a situação constrange…
b) um número expressivo corresponde…
c) a convicção vem a crescer
d) que tais medidas afirmativas poderiam ser tão eficazes não ocorre a muitos daqueles...
Gabarito Letra E
13. (Analista - TRF4/2014) O PET já se revelou um programa de sucesso, todos reconhecem os serviços do PET,
graças a esses serviços do PET os menores infratores alcançam rápida inserção social, razão pela qual muitos
tributam ao PET uma plena gratidão.
Evitam-se as viciosas repetições do texto acima substituindo-se o s elementos sublinhados, na ordem dada, por:
a) lhe reconhecem os serviços − aos quais − lhe tributam
b) o reconhecem seus serviços − a cujos − lhe tributam
c) lhe reconhecem os serviços − a quem − tributam-no
d) reconhecem-lhe os serviços − a estes − o tributam
e) reconhecem-nos os serviços − a eles − tributam-lhe:
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 13:
O melhor caminho seria começar pelo último termo sublinhado, que traz complemento com preposição, que então
seria adequadamente substituído por “lhe”. Como temos o pronome indefinido “muitos”, então sabemos que haverá
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próclise, de forma que só A e B seriam respostas possíveis. Como temos sentido de posse, podemos usar o “lhe” possessivo:
reconhecem os serviços do PET, reconhecem os serviços dele> lhe reconhecem os serviços.
Gabarito Letra A
14. (Analista - TRF4/2014) Ambos os elementos sublinhados são exemplos de uma mesma função sintática na frase:
a) Muitos desacreditaram de tais iniciativas.
b) São atendidos jovens com idade entre 16 e 21 anos.
c) Recebem atendimento multidisciplinar e acompanhamento jurídico.
d) Vários jovens já concluíram os estudos e reorganizaram a vida.
e) “Virando a página” é uma iniciativa que deveria ser imitada por outras associações.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 14:
Marquemos a função sintática dos termos, lembrando sempre que a FCC nem sempre sublinha o termo completo,
mas pode sublinhar apenas um pedaço dele, que não teria função sintática sozinho.
a) Muitos (sujeito) desacreditaram de tais iniciativas (objeto indireto).
b) São atendidos jovens (sujeito passivo) com idade (núcleo do adjunto adnominal) entre 16 e 21 anos.
c) Recebem (verbo – não tem função sintática isolada, é o núcleo o predicado) atendimento multidisciplinar
(adjunto adnominal) e acompanhamento jurídico.
d) Vários jovens já concluíram os estudos (objeto direto) e reorganizaram a vida (objeto direto).
e) “Virando a página” é uma iniciativa (predicativo) que deveria ser imitada por outras associações (agente
da passiva).
Gabarito Letra D

MATEMÁTICA
15. (Analista - TRF4/2014) Um corredor possui cem armários vazios, fechados e numerados de 1 a 100. Passando por
esse corredor, Luiz abriu apenas as portas dos armários de numeração múltiplo de 2. Em seguida, Álvaro passou pelo
corredor e fechou apenas as portas dos armários de numeração múltiplo de 3 que estavam abertos. Por fim, Lígia passou
pelo corredor e colocou livros apenas nos armários abertos e de numeração múltiplo de 5. Ao final das operações
realizadas por Luiz, Álvaro e Lígia, dos cem armários, permaneceram vazios
a) 95%.
b) 4%.
c) 6%.
d) 93%.
e) 96%.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 15:
Inicialmente, Luiz abriu todas as portas de numeração múltiplo de 2. Vamos, por enquanto, pular a etapa em que
Álvaro fecha as portas múltiplas de 3.
Lígia colocará os livros nas portas múltiplas de 5 que estão abertas, ou seja, nas portas que são múltiplas de 2 e
5. Consequentemente, Lígia colocará livros nas portas que são múltiplas de 10 (para ser múltiplo de 2 e de 5 tem que ser
múltiplo de 10).

𝟏𝟎, 𝟐𝟎, 𝟑𝟎, 𝟒𝟎, 𝟓𝟎, 𝟔𝟎, 𝟕𝟎, 𝟖𝟎, 𝟗𝟎, 𝟏𝟎𝟎
Entretanto, como Álvaro fechou as portas múltiplas de 3, então Lígia não colocou livro nos armários 30, 60 e 90.
Logo, Lígia colocou livros apenas nos armários

𝟏𝟎, 𝟐𝟎, 𝟒𝟎, 𝟓𝟎, 𝟕𝟎, 𝟖𝟎, 𝟏𝟎𝟎
São 7 armários com livros. Como são 100 armários ao todo, então são 93 armários vazios, ou seja, 93%.
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Gabarito Letra D
16. (Analista - TRF4/2014) Da duração total de um julgamento, 3/7 do tempo foi utilizado pelos advogados de defesa
e acusação, 7/8 do tempo remanescente com os depoimentos de testemunhas. O tempo do julgamento foi ocupado,
apenas, pelos advogados de defesa e acusação, pelos depoimentos de testemunhas, e pela fala do juiz, sendo que esta
última foi de 7 minutos. De acordo com as informações fornecidas, a duração total do julgamento foi de 1 hora e
a) 24 minutos.
b) 38 minutos.
c) 42 minutos.
d) 26 minutos.
e) 02 minutos.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 16:
Seja 𝒕 a duração total do julgamento, em minutos.
Da duração total de um julgamento, 3/7 do tempo foi utilizado pelos advogados de defesa. Assim, sobraram
4/7 do tempo total.

𝑺𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓𝒂𝒎 →

𝟒
𝒅𝒆 𝒕
𝟕

Sabemos também que 7/8 do tempo remanescente com os depoimentos de testemunhas. Assim, sobrou 1/8
do tempo restante.

𝑺𝒐𝒃𝒓𝒐𝒖 →

𝟏
𝟒
𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒕
𝟖
𝟕

Esse tempo restante corresponde aos 7 minutos gastos pela fala do juiz.

𝟏
𝟒
𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒕 = 𝟕
𝟖
𝟕
𝟏 𝟒
× ×𝒕=𝟕
𝟖 𝟕
𝟒𝒕
=𝟕
𝟓𝟔
𝒕
=𝟕
𝟏𝟒
𝒕 = 𝟏𝟒 × 𝟕 = 𝟗𝟖 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔 = 𝟏𝒉 𝟑𝟖 𝒎𝒊𝒏
Gabarito Letra B

17. (Analista - TRF4/2014) Em um processo de partilha de herança monetária entre Maria, Lúcia e Cláudia, ficou decidido
que:
I. Maria será a primeira a receber sua parte na herança, e o valor recebido será, diretamente, proporcional
à sua idade, quando comparada com a idade das três herdeiras.
II. Lúcia e Cláudia receberão valores, inversamente, proporcionais às suas respectivas idades comparadas.
Sabe-se que Maria tem o dobro da idade de Lúcia que, por sua vez, tem a metade da idade de Cláudia que, por sua vez,
recebeu R$ 12.000,00 da herança.
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Nas condições descritas, a pessoa que recebeu a menor porcentagem da herança, e essa porcentagem recebida por ela,
são, respectivamente,
a) Lúcia e 20%.
b) Lúcia e 18%.
c) Cláudia e 20%.

d) Cláudia e 15%.
e) Maria e 15%.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 17:
Sabe-se que Maria tem o dobro da idade de Lúcia que, por sua vez, tem a metade da idade de Cláudia.
Vamos supor que Lúcia tem 1 ano de idade. Assim, Cláudia tem 2 anos de idade (porque Lúcia tema metade da
idade de Cláudia). Ademais, Maria também tem 2 anos de idade (porque Maria tem o dobro da idade de Lúcia).

𝑳ú𝒄𝒊𝒂 → 𝟏 𝒂𝒏𝒐
𝑪𝒍á𝒖𝒅𝒊𝒂 → 𝟐 𝒂𝒏𝒐𝒔
𝑴𝒂𝒓𝒊𝒂 → 𝟐 𝒂𝒏𝒐𝒔
Sabemos que Cláudia recebeu 12 mil reais da herança. Sabemos ainda que Lúcia e Cláudia receberão valores,
inversamente, proporcionais às suas respectivas idades comparadas. Logo,
𝐿
𝐶
=
1
1
1
2
𝐿×

1
2
=𝐶×
1
1

𝐿 = 2𝐶
Como Cláudia recebeu 12 mil reais, então:

𝐿 = 2 × 12.000 = 24.000
Maria será a primeira a receber sua parte na herança, e o valor recebido será, diretamente, proporcional à sua idade, quando
comparada com a idade das três herdeiras.
Assim, devemos montar uma proporção comparando a parte recebida por Maria com o valor total recebido pelas três.
Sabemos que Cláudia recebeu 12 mil reais e que Lúcia recebeu 24 mil reais. Assim, se Maria tiver recebido 𝑀 reais, então a
herança total será 12.000 + 24.000 + 𝑀 = 36.000 + 𝑀.
Sabemos que o valor recebido por Maria (M) é diretamente proporcional à sua idade (2) quando comparada com a idade das
três herdeiras.

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 ℎ𝑒𝑟𝑎𝑛ç𝑎
=
𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎
𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑟ê𝑠
𝑀 36.000 + 𝑀
=
2
1+2+2
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𝑀 36.000 + 𝑀
=
2
5
5𝑀 = 2 ∙ (36.000 + 𝑀)
5𝑀 = 72.000 + 2𝑀
3𝑀 = 72.000
𝑀 = 24.000
Logo, o valor total da herança foi de 12.000 + 24.000 + 24.000 = 60.000 reais. A pessoa que recebeu a menor porcentagem da
herança foi Cláudia. Essa porcentagem foi de

12.000 1
= = 0,20 = 20%
60.000 5
Gabarito Letra C

18. (Analista - TRF4/2014) Um frasco contendo 30 pastilhas idênticas “pesa” 54 gramas. O mesmo frasco contendo apenas
12 dessas pastilhas “pesa” 32,4 gramas. Nas condições dadas, a razão entre o “peso” de uma pastilha e o do frasco vazio,
nessa ordem, é igual a
a) 1/4.
b) 3/16.
c) 2/15.
d) 1/12.
e) 1/15.

COMENTÁRIO DA QUESTÃO 18:
Seja 𝑓 o “peso” do frasco e 𝑝 o “peso” de cada pastilha.
Um frasco contendo 30 pastilhas idênticas “pesa” 54 gramas. Logo,

𝑓 + 30𝑝 = 54
𝑓 = 54 − 30𝑝
O mesmo frasco contendo apenas 12 dessas pastilhas “pesa” 32,4 gramas.

𝑓 + 12𝑝 = 32,4
Substituindo 𝑓 por 54 − 30𝑝, temos:
(54 − 30𝑝) + 12𝑝 = 32,4
⏟
𝑓

−30𝑝 + 12𝑝 = 32,4 − 54
−18𝑝 = −21,6
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𝑝=

21,6
= 1,2𝑔
18

Cada pastilha “pesa” 1,2g.
Vamos calcular o “peso” do frasco.
𝑓 = 54 − 30𝑝
𝑓 = 54 − 30 × 1,2
𝑓 = 18
A razão entre o “peso” de uma pastilha e o do frasco vazio, nessa ordem, é igual a
𝑝 1,2
=
𝑓 18
Vamos multiplicar numerador e denominador por 10.
𝑝
12
1
=
=
𝑓 180 15
Gabarito Letra E

19. (Analista - TRF4/2014) Na expressão (

𝒙−𝒚 𝒘
𝒛

) as letras x, y, z e w podem ser substituídas por qualquer número inteiro de −3 a 3,

sem que se possa repetir um mesmo número na mesma expressão, e desde que se possa calcular o valor numérico da expressão
com as substituições feitas. Sendo M o maior valor numérico possível dessa expressão, e m o menor valor numérico possível, então
M − m é igual a
a) 125/2.
b) 124.
c) 0.
d) 287/8
e) 250.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 19:
Vamos começar pensando no maior valor possível da expressão acima. Para calcular o maior valor possível, então
o expoente terá que ser o maior possível.

𝑴=(

𝒙−𝒚 𝟑
)
𝒛

Além disso, a base deverá ser a maior possível também. Para maximizar a base, o número 𝑥 − 𝑦, que é o
numerador, deverá ser o maior possível. Assim, vamos colocar 𝑥 como o maior valor positivo (2, porque 3 já foi usado) e
𝑦 com o menor número negativo possível (pois transformaremos a subtração em uma adição).

2 − (−3) 3
𝑀=(
)
𝑧
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Para não diminuir o resultado da base da potência, vamos colocar o denominador igual a 1.

𝑀=(

2 − (−3) 3
) = 53 = 125
1

Vamos agora pensar no menor valor possível para a expressão. Lembre-se que se a base é negativa e o
expoente é ímpar, então a potência será negativa.
Dessa forma, vamos colocar a base com o menor resultado possível negativo e o expoente o maior
número ímpar (3).

𝐦=(
Para obter o menor resultado negativo para a base
absoluto da base, vamos colocar 𝒛 = 𝟏.

𝐱−𝐲 𝟑
)
𝐳

𝒙−𝒚
𝒛

, devemos fazer 𝒙 = −𝟑 e 𝒚 = 𝟐. Para não diminuir o valor

−𝟑 − 𝟐 𝟑
) = (−𝟓)𝟑 = −𝟏𝟐𝟓
𝐦=(
𝟏
Logo,
𝐌 − 𝐦 = 𝟏𝟐𝟓 − (−𝟏𝟐𝟓) =
= 𝟏𝟐𝟓 + 𝟏𝟐𝟓 = 𝟐𝟓𝟎
Gabarito Letra E

20. (Analista - TRF4/2014) Miguel, Érico, Ricardo, Jaime e Caio são interrogados em um Tribunal para
averiguação de um crime certamente cometido por, apenas, um dos cinco. Nos interrogatórios, cada um fez a
seguinte afirmação:
Miguel: − o culpado é Jaime.
Érico: − Ricardo não é culpado.
Ricardo: − o culpado é Caio.
Jaime: − eu não sou culpado.
Caio: − o culpado é Miguel.
Se apenas um dos cinco interrogados diz a verdade, então o crime foi cometido por
a) Miguel.
b) Érico.
c) Ricardo.
d) Jaime.
e) Caio.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 20:

Observe que as proposições de Miguel e Jaime são contraditórias, ou seja: uma tem que ser verdadeira
enquanto a outra tem que ser falsa. Isso é fácil perceber, pois uma proposição é a negação da outra.
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Assim, entre Miguel e Jaime há 1V e 1F.
O enunciado afirma que há apenas uma proposição verdadeira. Já sabemos que quem diz a verdade foi
Miguel ou Jaime.
Desta forma, os outros (Érico, Ricardo e Caio) são mentirosos. Suas proposições são falsas.
Érico: − Ricardo não é culpado. (falso)
Ricardo: − o culpado é Caio. (falso)
Caio: − o culpado é Miguel. (falso)
Como o que Érico diz é falso, podemos concluir que Ricardo é culpado.
Gabarito Letra C

DIREITO ADMINISTRATIVO
21. (Oficial - TRF4/2014) Um hospital da rede estadual precisa instalar lanchonetes em dois espaços para esse fim
destinados na ala ambulatorial e no setor de exames laboratoriais. Não pretende a Administração firmar contrato
administrativo, pois pretende garantir menor estabilidade à ocupação, de modo a facilitar eventual retomada dos espaços
na hipótese das atividades não serem bem desempenhadas. Considerando que esses espaços são bens públicos e que a
Administração pretende celebrar permissão de uso dos mesmos, cuja natureza é de ato administrativo unilateral,
a) pode, invocando o princípio da eficiência, optar pela realização ou não de licitação, desde que a escolha recaia sobre a
alternativa mais rentável para a Administração.
b) deverá realizar prévia licitação sempre que houver potenciais interessados no objeto ofertado pela Administração, de
modo a observar o princípio da competitividade e da igualdade.
c) não é necessário realizar prévia licitação, pois o não estabelecimento de prazo para a exploração afasta a competitividade
para a ocupação do local.
d) não é necessário realizar prévia licitação, tendo em vista que a Lei nº 8.666/1993 é expressa em exigir o certame apenas
para a celebração de contratos administrativos.
e) deverá realizar prévia licitação, obrigatoriamente na modalidade pregão, pois se trata de contratação de baixo vulto e
reduzida complexidade.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 21:
a permissão de uso caracteriza uma situação excepcional, em que a licitação terá como consequência um ato
administrativo no lugar de um contrato administrativo. Isso porque é um ato administrativo precário, discricionário e sem
prazo de duração, e não um contrato. Dessa forma, apesar de existir certa discussão doutrinária sobre o tema, temos que
essa posição é aceita e vem sendo cobrada pelas bancas de concurso, como foi o caso da presente questão.
Gabarito Letra B
22. (Oficial - TRF4/2014) Josué, servidor público federal, ocupa cargo de motorista de ambulância, classificado em
determinada unidade de saúde. Durante o trajeto para atender um chamado de emergência, avançou o sinal de trânsito
luminoso que determinava que parasse. Em razão dessa conduta, colidiu com uma viatura de polícia que também estava
a caminho do atendimento de uma ocorrência, trafegando, no entanto, em regular velocidade. De acordo com o que
dispõe a Lei no 8.112/1990, o motorista da ambulância
a) responde pela conduta apenas se ficar comprovado que agiu com dolo, na medida em que pelos atos culposos os
servidores não podem ser responsabilizados.
b) responde objetivamente, não podendo ser imposta qualquer responsabilização ao Poder público no caso da comprovação
de dolo por parte do servidor.
c) não responde civilmente pelos prejuízos causados, tendo em vista que estava atendendo um chamado de emergência,
o que afasta qualquer possibilidade de punição.
d) não responde civilmente pelos prejuízos causados, tendo em vista que os danos foram causados em viatura pública,
sendo que somente poderia ser condenado a indenizar prejuízos experimentados por particulares.
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e) pode ser responsabilizado, independentemente de ter agido com dolo, podendo autorizar, observados os limites legais,
seja promovido desconto em folha de pagamento para quitação da dívida que lhe seja imposta.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 22:
a) o servidor responde perante ao Estado em ação de regresso, na qual será auferida a sua conduta dolosa ou
culposa, que gerou o prejuízo ao terceiro – ERRADA;
b) quem responde de forma objetiva é a Administração. O servidor responde de forma subjetiva, ou seja, analisando
se houve dolo ou culpa na sua conduta – ERRADA;
c) e d) responde sim. A responsabilidade do servidor perante a administração somente será afastada no caso de
absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Ademais, o dano deve ter sido causado a terceiro, seja
particular ou seja outro ente público, como no caso da viatura avariada pela conduta de Josué – ERRADA;
e) Josué pode ser responsabilizado caso tenha agido com dolo ou até mesmo culpa. O pagamento dos valores
devidos pode ser feito através de desconto em folha. Na forma do art. 46 do Estatuto, as reposições e indenizações ao
erário serão previamente comunicadas ao servidor para pagamento, no prazo máximo de trinta dias, podendo ser
parceladas, a pedido do interessado, sendo que o valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a dez
por cento da remuneração, provento ou pensão – CORRETA.
Gabarito Letra E
23. (Oficial - TRF4/2014) A celebração de um contrato administrativo com base na Lei no 8.666/1993 confere ao
contratado o direito à intangibilidade do equilíbrio econômico-financeiro, o que também lhe assegura direito
a) à rescisão unilateral do contrato, caso reste demonstrado que o negócio firmado deixou de ser atrativo ao contratado,
não assegurando a taxa interna de retorno esperada.
b) ao ressarcimento dos prejuízos comprovados, no caso de rescisão unilateral do contrato por parte da Administração,
possível por razões de conveniência e oportunidade, presentes ou não razões de interesse público.
c) à rescisão do contrato, no caso da comprovação da ocorrência de força maior que inviabilize a execução do contrato,
sob pena de ensejar indevido desequilíbrio econômico-financeiro da avença.
d) à rescisão unilateral do contrato no caso de atrasar ou descumprir o contrato, sem motivo justificado, devendo, ainda,
ser indenizado pelos prejuízos experimentados.
e) à rescisão unilateral do contrato, por razões de interesse público que ensejem a suspensão dos pagamentos devidos
pelo fornecimento, não dando lugar, contudo, ao ressarcimento pelos prejuízos sofridos.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 23:
a) a rescisão unilateral é uma prerrogativa conferida à Administração, e não ao contratado – ERRADA;
b) a rescisão consiste no desfazimento de contrato válido por razões diferentes da ilegalidade, como razões de
interesse público, inadimplemento contratual ou eventos estranhos à vontade das partes – ERRADA;
c) com base na teoria da imprevisão, as situações que caracterizam caso fortuito ou força maior são os eventos da
natureza ou atos de terceiros, de caráter extraordinário, imprevisível e inevitável, que oneram ou impedem a execução
contratual. Nesse caso, pode haver a rescisão do contrato por acordo entre as partes, para restabelecer a relação pactuada
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço
ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato (art. 65, II, ‘d’, Lei
8.666/93) – CORRETA;
d) e e) o atraso/descumprimento do contrato por culpa do contratado não enseja indenização dos prejuízos. No
caso de rescisão por razoes de interesse público, a lei garante a execução da garantia contratual, para ressarcimento da
Administração, indenizações e multas, bem como a retenção dos créditos devidos até o limite dos prejuízos causados –
ERRADAS.
Gabarito Letra C
24. (Oficial - TRF4/2014) A empresa responsável pelo abastecimento de água e saneamento local precisa implantar um
emissário subterrâneo de esgoto em um terreno particular próximo à estação de tratamento existente, onde se cultiva
cana-de-açúcar. Para tanto
a) deverá adquirir a porção do terreno necessária à instalação da infraestrutura subterrânea.
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b) poderá desapropriar a porção de terreno necessária à instalação da infraestrutura, dispensada indenização, tendo em
vista que não haverá restrição à exploração econômica.
c) deverá decretar o tombamento da área, com a consequente preservação e impossibilidade de utilização da porção do
terreno para outra finalidade além do emissário de esgoto.
d) poderá instituir servidão administrativa, indenizando o proprietário do terreno pelos prejuízos experimentados pela
restrição operada.
e) poderá instituir ocupação temporária ou requisição administrativa, que perdurarão pelo tempo necessário para a
utilização do emissário, dispensando-se indenização ao proprietário.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 24:
a) adquirir a porção do terreno seria uma medida mais onerosa e demorada para a Administração, de forma que
não seria a medida mais adequada para atendimento do interesse público – ERRADA;
b) a desapropriação seria medida extrema nesse caso, mas, de qualquer forma, deveria ser feita com o devido
pagamento de indenização – ERRADA;
c) o tombamento tem como finalidade a proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural do País. Portanto, o
caso em tela não se enquadra nessa hipótese de intervenção – ERRADA;
d) a servidão administrativa é o direito real público que autoriza o poder público a usar propriedade imóvel para
permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo. É exatamente o caso do enunciado, em que a Administração
precisa de um local para passar um emissário subterrâneo de esgoto em um terreno particular – CORRETA.
e) a ocupação temporária possui caráter temporário, não sendo o meio adequado para a instalação em tela, que
possui caráter permanente – ERRADA.
Gabarito Letra D
25. (Oficial - TRF4/2014) A Administração pública, é sabido, está sujeita a princípios expressos e implícitos no exercício
de suas funções. A observância desses princípios está sujeita a controle, do que é exemplo o controle
a) administrativo externo, que se presta à verificação da observância dos princípios, desde que expressos, que regem a
Administração.
b) exercido pelo Legislativo, pelo Judiciário e pela própria Administração, sem prejuízo da participação do usuário no bom
desempenho das funções administrativas, o que lhes confere, inclusive, direito à informações sobre a atuação do governo.
c) exercido pelo Judiciário, que se consubstancia em verificação interna dos princípios expressos, tais como, legalidade,
impessoalidade e supremacia do interesse público.
d) legislativo externo, que se presta somente à verificação da observância dos princípios expressos e da discricionariedade
da Administração.
e) exercido pela própria Administração, que se presta a verificar a observância dos princípios expressos e implícitos, vedada,
no entanto, a revisão dos atos, que deve ser feita judicialmente.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 25:
a) o controle da administração incide tanto sobre a observância dos princípios expressos quanto dos implícitos.
Esse controle administrativo é interno, baseado no poder de autotutela administrativa, que autoriza o controle sobre os
seus próprios atos – ERRADA;
b) o controle sobre a administração pode ser exercido pelos três poderes e também pelos administrados, na medida
em que existem formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta. Exemplo disso consta da Lei
de Ação Popular, segundo a qual qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo
ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural – CORRETA;
c) o Judiciário realiza o controle interno de sua própria atividade, mas também o controle externo dos demais
poderes administrativos. Esse controle abrange tanto os princípios expressos, como os da legalidade e impessoalidade
citados, quanto os princípios implícitos, como é o caso do princípio da supremacia do interesse público – ERRADA;
d) o controle legislativo pode abranger a verificação da observância dos princípios expressos e implícitos, bem
como os aspectos de legalidade e legitimidade dos atos controlados – ERRADA;
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e) a Administração pode sim rever os seus próprios atos, anulando-os quando ilegais, ou revogando-os quando
inconvenientes ou inoportunos, com base em seu poder de autotutela – ERRADA.
Gabarito Letra B

DIREITO CONSTITUCIONAL
26. (Oficial - TRF4/2014) A ação constitucional típica, na qual se discute relevante fundamento de controvérsia
constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição, denominase:
a) Ação direta de inconstitucionalidade.
b) Arguição de descumprimento de preceito fundamental.
c) Ação direta declaratória de constitucionalidade.
d) Ação popular.
e) Ação civil pública.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 26:
Letra A: errada. A ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) tem como objeto lei ou ato normativo federal ou
estadual que seja posterior à Constituição Federal de 1988. Leis municipais não podem ser objeto de ADI no STF. Também
não podem ser objeto de ADI no STF leis editadas na vigência da Constituição pretérita.
Letra B: correta. A ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) é regida pelo princípio da
subsidiariedade, o que significa que essa ação somente poderá ser utilizada quando não houver nenhum outro meio
eficaz, dentro das ações de controle concentrado-abstrato de constitucionalidade, para sanar a lesão ao preceito
fundamental. Assim, a ADPF poderá ter como objeto leis municipais e leis editadas na vigência da Constituição pretérita.
Letra C: errada. A ADC (Ação Declaratória de Constitucionalidade) tem como objeto lei ou ato normativo federal
que seja posterior à Constituição Federal de 1988.
Letra D: errada. A ação popular é proposta pelo cidadão com o objetivo de anular ato lesivo ao patrimônio
público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural.
Letra E: errada. A ação civil pública é um importante instrumento para a tutela dos direitos difusos e coletivos.
Gabarito Letra B
27. (Oficial - TRF4/2014) As normas constitucionais que têm aplicabilidade direta, imediata e integral, mas cujo alcance
pode ser reduzido em razão da existência na própria norma de uma cláusula expressa de redutibilidade, são ditas normas:
a) de eficácia contida.
b) de eficácia limitada.
c) de eficácia plena.
d) programáticas.
e) de princípio institutivo.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 27:
As normas de eficácia contida são autoaplicáveis e restringíveis. Possuem aplicabilidade direta e imediata, mas
possuem uma cláusula expressa de redutibilidade.
Gabarito Letra B
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28. (Oficial - TRF4/2014) A Lei Orgânica, como modalidade de lei fundamental na disciplina de seu regime político, está
prevista pela Constituição Federal para:
a) Distrito Federal, somente.
b) Municípios, Territórios e o Distrito Federal.
c) Territórios e o Distrito Federal.
d) Municípios, somente.
e) Municípios e o Distrito Federal.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 28:
As Leis Orgânicas são instrumentos para a auto-organização do Distrito Federal e dos Municípios.
Gabarito Letra E
29. (Oficial - TRF4/2014) O princípio que traduz a ideia de que a Administração tem que tratar a todos os administrados
sem discriminações, benéficas ou peculiares denomina-se princípio da:
a) moralidade.
b) publicidade.
c) supremacia do interesse público.
d) impessoalidade.
e) responsabilidade.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 29:
O princípio da impessoalidade tem como uma de suas acepções a isonomia, que determina que a Administração
trate a todos os administrados sem discriminações, benéficas ou peculiares.
Gabarito Letra D
30. (Oficial - TRF4/2014) Sobre a essencialidade do bem e o regime tributário a ele aplicável, em vista dos princípios
constitucionais tributários:
a) o princípio da isonomia veda, taxativamente, qualquer consideração sobre a essencialidade do bem e distinção tributária.
b) pelo princípio da uniformidade geográfica, os Estados ficam impedidos de considerar a essencialidade do bem na
disciplina dos tributos de sua competência.
c) pelo princípio da seletividade, pode-se garantir que a tributação seja maior ou menor, dependendo da essencialidade do
bem.
d) o princípio da capacidade contributiva desloca o caráter da essencialidade do bem para o caráter pessoal da capacidade
econômica do contribuinte.
e) a essencialidade do bem pode servir como exceção ao princípio da não-cumulatividade.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 30:
Letra A: errada. A Constituição Federal prevê que: i) o ICMS poderá ser seletivo, em função da essencialidade das
mercadorias e dos serviços e; ii) o IPI será seletivo, em função da essencialidade do produto. A essencialidade é, portanto,
um fator que se leva em consideração na definição das alíquotas desses tributos.
Letra B: errada. O princípio da uniformidade geográfica prevê que é vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou
destino (art. 152, CF/88). Esse princípio não impede que seja considerada a essencialidade do bem na definição de
alíquotas
Letra C: correta. É isso mesmo. A partir de considerações sobre a essencialidade do bem é que será definida a
alíquota do ICMS e do IPI. Quando o bem for essencial, a alíquota será menor; se for um bem supérfluo, a alíquota será
maior. Vale destacar que o IPI será obrigatoriamente seletivo em função da essencialidade. O ICMS poderá ser seletivo.
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Letra D: errada. A capacidade contributiva é princípio que determina que aqueles que têm maior capacidade de
pagamento devem contribuir mais, ou seja, devem ser mais onerados pela tributação.
Letra E: errada. A não cumulatividade é uma técnica de tributação, implementada por meio de um sistema de
créditos e débitos. Não se pode dizer que a essencialidade é uma exceção ao princípio da não cumulatividade.
Gabarito Letra C

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
31. (Oficial - TRF4/2014) Os prazos que as partes podem, de comum acordo, reduzir ou prorrogar, mediante
requerimento fundado em motivo legítimo formulado antes do vencimento, denominam-se prazos
a) peremptórios.
b) dilatórios.
c) próprios.
d) impróprios.
e) preclusivos.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 31:
A questão se refere aos prazos dilatórios. Hoje, o CPC não faz mais a distinção entre prazos dilatórios e
peremptórios, tendo em vista a possibilidade de negócio jurídico processual previsto no art. 190, do CPC. Doutrina
majoritária entende todos os prazos processuais podem ser flexibilizados ou adaptados à realidade do caso concreto por
negócio jurídico entre as partes.
Gabarito Letra B
32. (Oficial - TRF4/2014) Anne e Tulius são Oficiais de Justiça e foram encarregados do cumprimento de mandados de
citação em dois processos. Anne é amiga íntima do réu. Tulius é sobrinho do autor. Nesse caso,
a) quanto à Anne há suspeição e, em relação a Tulius, impedimento.
b) quanto a Tulius há suspeição e, em relação à Anne, impedimento.
c) ambos são suspeitos para atuar nos respectivos processos.
d) ambos estão impedidos de atuar nos respectivos processos.
e) não se aplicam aos serventuários da justiça os motivos de impedimento e suspeição previstos para os juízes.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 32:
Para responder à questão, você deve lembrar que as situações de impedimento e de suspeição se aplicam aos
auxiliares de justiça, Túlio e Anne, portanto, devem observar as regras do art. 144 e 145, ambos do CPC, que disciplinam,
respectivamente, as hipóteses de suspeição e de impedimento.
Anne é suspeita, pois amiga íntima do réu, por força do art. 145, I, do CPC.
Túlio é impedido, pois parente de terceiro grau, enquadrando-se na hipótese do art. 144, III, do CPC.
Gabarito Letra A
33. (Oficial - TRF4/2014) Tramitam em separado, perante juízes que têm a mesma competência territorial (1ª Vara
Cível; 2ª Vara Cível; 3ª Vara Cível), três ações conexas. Na ação que tramita na 1ª Vara já foi proferida sentença, que se
encontra em fase de registro; na ação em tramitação na 2ª Vara Cível a distribuição ocorreu em 15/1/2019, mas não
houve citação do réu; ao passo que na ação que tramita na 3ª Vara Cível a distribuição se deu em 15/2/2019, já com
citação do réu para audiência de conciliação e de mediação. Em tal situação, reconhecida a conexão, as ações da
a) 1ª, 2 a e 3 a Varas Cíveis devem ser reunidas na 1a Vara Cível.
b) 2ª e 3a Varas Cíveis devem ser reunidas na 3a Vara Cível e a da 1a Vara Cível não será alcançada pela conexão.
c) 2ª e 3a Varas Cíveis devem ser reunidas na 2a Vara Cível e a da 1a Vara Cível não será alcançada pela conexão.
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d) 1ª, 2a e 3a Varas Cíveis devem ser reunidas na 2a Vara Cível.
e) 1ª, 2a e 3a Varas Cíveis devem ser reunidas na 3a Vara Cível.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 33:
De acordo com o art. 55, do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a
causa de pedir.
Determinam os arts. 57 e 59, do CPC, que, uma vez reconhecida a conexão, devem as ações, propostas em
separado, ser reunidas no juízo que registrou ou distribuiu a petição inicial antes.
No caso da questão, apenas as ações em trâmite na 2ª e na 3ª Vara Cível devem ser reunidas, haja vista que os
autos que tramitam perante a 1ª Vara Cível já foram julgado.
Para decidir a reunião, devemos avaliar quem primeiro registrou/distribuiu a ação. Tendo o juízo da 2a Vara Cível
primeiro distribuído a demanda, deve ser a ele encaminhada a ação em curso na 3a Vara Cível.
Gabarito Letra C
34. (Oficial - TRF4/2014) Em uma ação cível, produzida a prova pericial, o réu solicitou esclarecimentos em audiência
por parte do perito e do assistente técnico do autor. Somente o autor arrolou testemunhas, tendo o réu requerido o
depoimento pessoal do autor. Na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas arroladas pelo autor serão ouvidas,
obedecida a ordem legal prevista no Código de Processo Civil, após
a) os esclarecimentos do perito antes do depoimento pessoal do autor e dos esclarecimentos do assistente técnico.
b) o depoimento pessoal do autor e antes dos esclarecimentos do perito e do assistente técnico.
c) o depoimento pessoal do autor e os esclarecimentos do perito e do assistente técnico.
d) os esclarecimentos do perito e do assistente técnico e antes do depoimento pessoal do autor.
e) os esclarecimentos do perito e do assistente técnico e o depoimento pessoal do autor.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 34:
O CPC, em seu art. 361, prescreve a ordem de oitiva das provas orais em audiência. De acordo com o dispositivo,
o perito e os assistentes técnicos serão ouvidos primeiro, seguidos de autor e, depois, réu. Por fim, serão ouvidas as
testemunhas arroladas. Vejamos o dispositivo:
Art. 361. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem, preferencialmente:
I - o perito e os assistentes técnicos, que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na
forma do art. 477, caso não respondidos anteriormente por escrito;
II - o autor e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos pessoais;
III - as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas.
Gabarito Letra E
35. (Oficial - TRF4/2014) Em uma ação cível, proferida a sentença, a parte vencida interpôs recurso de apelação. Após
contrarrazões, o recurso foi direcionado ao Tribunal. Após regular distribuição, o relator no Tribunal não admitiu o recurso,
por estar a sentença em conformidade com Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Dessa decisão
a) cabe agravo a ser interposto verbalmente.
b) cabe nova apelação.
c) cabe agravo interno.
d) cabe agravo de instrumento.
e) não cabe apelação, nem agravo em qualquer de suas espécies.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 35:
O Código de Processo Civil de 2015 não prevê a súmula impeditiva de recursos como requisito específico de
admissibilidade da apelação, até porque o juízo de primeiro grau não faz mais juízo de admissibilidade da apelação,
conforme art. 1010, § 3º, do CPC.
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Agora, o relator é quem decide monocraticamente pelo não reconhecimento do recurso caso seja contrário à
Súmula do STJ. E contra decisão de relator cabe agravo interno, conforme art. 1021, do CPC.
Gabarito Letra C
36. (Oficial - TRF4/2014) Cícero é proprietário de uma lavanderia e está sendo executado por dívida bancária em
execução por quantia certa contra devedor solvente. Dentre os bens que possui, o Oficial de Justiça encontrou máquinas
instaladas na lavanderia; depósito em caderneta de poupança no valor de quarenta salários mínimos; seguro de vida;
joias, como pertences de uso pessoal; livros, ferramentas e utensílios úteis ao exercício da atividade profissional. Nesse
caso, o Oficial de Justiça, deverá
a) penhorar as joias, apenas.
b) penhorar as joias e o depósito em caderneta de poupança, apenas.
c) penhorar as joias e as máquinas instaladas na lavanderia, apenas.
d) penhorar os livros e as ferramentas, apenas.
e) devolver o mandado, certificando não ter encontrado bens passíveis de penhora.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 36:
A questão exige o conhecimento do art. 833, do CPC/15. Vejamos cada uma das alternativas:
A alternativa A está correta e é o gabarito da questão. De fato, as joias encontradas pelo oficial de justiça são
passíveis de penhora, pois ainda que sejam consideradas bens de uso pessoal do executado, possuem elevado valor.
Vejamos o que dispõe o art. 833, III:
Art. 833. São impenhoráveis:
III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;
A alternativa B está incorreta. De acordo com o art. 833, X, o depósito efetuado em caderneta de poupança é
considerado impenhorável até o limite de quarenta salários mínimos.
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
A alternativa C está incorreta. As máquinas instaladas na lavanderia do executado correspondem a bens necessários
ou úteis ao exercício de sua profissão, os quais são considerados impenhoráveis, conforme dispõe o art. 833, V:
V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou
úteis ao exercício da profissão do executado;
A alternativa D está incorreta. Os livros e ferramentas são considerados bens impenhoráveis, nos termos do
dispositivo acima mencionado.
A alternativa E está incorreta. Dentre os bens listados na questão, encontram-se, sim, alguns passíveis de penhora,
como as joias.
Gabarito Letra A
37. (Oficial - TRF4/2014) Na execução fiscal, os embargos do devedor
a) não podem versar sobre a legalidade da cobrança.
b) devem ser opostos no prazo de 15 dias contados da citação.
c) dependem de prévia garantia do juízo.
d) só podem ser opostos se houver depósito do valor da dívida.
e) não podem versar sobre tema já rejeitado na fase administrativa.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 37:
A alternativa A está incorreta. Na execução fiscal, os embargos do devedor podem versar sobre a legalidade da
cobrança.
A alternativa B está incorreta. De acordo com o art. 16, da Lei nº 6.830/80, os embargos do devedor devem ser
opostos no prazo de 30 dias, contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia, ou da
intimação da penhora.
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Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;
III - da intimação da penhora.
A alternativa C está correta e é o gabarito da questão, conforme prevê o §1º, do art. 16, da referida Lei:
§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.
A alternativa D está incorreta. O que a lei exige é que a execução seja garantida e não necessariamente que seja
depositado judicialmente o valor da dívida.
A alternativa E está incorreta. Na execução fiscal, os embargos do devedor podem versar sobre tema já rejeitado
na fase administrativa.
Gabarito Letra C
38. (Oficial - TRF4/2014) A respeito do Juizado Especial Federal Cível, é INCORRETO afirmar que
a) não podem ser parte, como autoras, as pessoas jurídicas de Direito Público.
b) haverá reexame necessário da sentença.
c) admitir-se-á o litisconsórcio.
d) será possível a formulação de pedido oral.
e) será admitida a formulação de pedidos alternativos.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 38:
A alternativa A está correta, conforme o disposto no art. 6º, I, da Lei nº 10.259/01:
Art. 6º Podem ser partes no Juizado Especial Federal Cível:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996;
A alternativa B está incorreta e é o gabarito da questão. O art. 13, da Lei do Juizado Especial Federal Cível,
estabelece que nas causas de que trata essa Lei, não haverá reexame necessário.
A alternativa C está correta, com base no art. 10, da Lei nº 9.099/95. Como sabemos, a Lei 9.099/95 se aplica de
maneira subsidiária aos Juizados Especiais Federais.
Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á
o litisconsórcio.
A alternativa D está correta, nos termos do art. 14, da Lei nº 9.099/95:
Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado.
A alternativa E está correta. Vejamos o que dispõe o parágrafo único, do art. 318 e o caput do art. 325, ambos do
CPC/15:
lei.

Art. 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de

Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao
processo de execução.
Art. 325. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de
mais de um modo.
Gabarito Letra B
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DIREITO PENAL
39. (Oficial - TRF4/2014) No direito brasileiro legislado, desde que subtraia por completo o entendimento da ilicitude
ou a determinação por ela, a embriaguez terá, genericamente, o condão de excluir total ou parcialmente a imputabilidade
penal quando for
a) não preordenada.
b) oriunda de culpa consciente.
c) oriunda de culpa inconsciente.
d) oriunda de caso fortuito.
e) não premeditada.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 39:
A embriaguez somente pode excluir total ou parcialmente a imputabilidade penal quando for oriunda de caso
fortuito ou força maior, nos termos do art. 28, §§1º e 2º do CP:
Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
(...)
§ 1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era,
ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo
com esse entendimento.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito
ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Gabarito Letra D
40. (Oficial - TRF4/2014) A respeito do crime de moeda falsa, tal como tipificado no Código Penal (art. 289),
a) há uma hipótese de conduta culposa de menor potencial ofensivo.
b) há uma hipótese de conduta dolosa de menor potencial ofensivo.
c) há uma hipótese de conduta culposa, mas nenhuma de menor potencial ofensivo.
d) todas as hipóteses são de condutas dolosas, mas nenhuma de menor potencial ofensivo.
e) há duas hipóteses de condutas culposas, uma delas de menor potencial ofensivo.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 40:
Em relação ao delito de moeda falsa, todas as condutas são punidas apenas a título DOLOSO, ou seja, não há
condutas culposas. Assim, já excluímos as alternativas A C e E. Em relação à existência de condutas de menor potencial
ofensivo, temos que saber o que são infrações de menor potencial ofensivo. Infrações de menor potencial ofensivo são as
contravenções penais (todas elas) e os crimes para os quais a lei estabeleça pena máxima NÃO SUPERIOR A DOIS ANOS
(art. 61 da Lei 9.099/95).
Assim, podemos verificar que HÁ uma hipótese de crime de moeda falsa (uma de suas modalidades) que será
considerada infração de menor potencial ofensivo. É a modalidade do art. 289, §2º do CP, a chamada “moeda falsa
privilegiada”:
Art. 289 (...)
§ 2º - Quem, tendo recebido de boa-fé, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois
de conhecer a falsidade, é punido com detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
Gabarito Letra B
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41. (Oficial - TRF4/2014) Gerson subtraiu para si energia elétrica alheia de pequeno valor, fazendo-o em concurso com
Marcio, sendo ambos absolutamente primários. Com esses dados, à luz da jurisprudência hoje dominante no Superior
Tribunal de Justiça, classificam-se os fatos como furto
a) de bagatela.
b) privilegiado.
c) qualificado.
d) privilegiado-qualificado.
e) simples.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 41:
No caso, temos FURTO, pois a energia elétrica é equiparada à coisa móvel para estes fins. O furto, aqui, recaiu
sobre coisa de PEQUENO VALOR. O STJ entende que, neste caso, não há aplicação do princípio da insignificância, que
pressupõe que a coisa furtada seja de valor INSIGNIFICANTE (ainda “menor” que o “pequeno valor”).
Assim, excluímos a alternativa A.
O furto, neste caso, sabemos é PRIVILEGIADO, pois a coisa é de pequeno valor e os criminosos são PRIMÁRIOS,
nos termos do art. 155, §2º do CP:
Furto
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.
§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão
pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.
Mas temos, também, que incide, no presente caso, uma circunstância que qualifica o crime (concurso de pessoas).
Vejamos:
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
(...)
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
(...)
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.
Neste caso, temos a figura do furto QUALIFICADO-PRIVILEGIADO, já reconhecida pela STJ que, inclusive, editou
o verbete de nº 511 da súmula de sua jurisprudência. Vejamos:
“É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto
qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem
objetiva.”
Gabarito Letra D
42. (Oficial - TRF4/2014) Processado por roubo cometido contra empresa pública federal, Mélvio teve sua prisão
preventiva legalmente decretada. Ao ser regularmente cumprido o respectivo mandado por Oficial de Justiça, Mélvio
resistiu com violência à prisão e, ao final, foi absolvido da imputação de roubo, posto que afinal reconhecida injusta. Com
base somente nesses dados,
a) inexistiu crime de resistência, qualquer que seja o fundamento técnico da absolvição quanto ao roubo.
b) inexistiu crime de resistência, desde que a absolvição seja pela negativa de autoria quanto ao roubo.
c) inexistiu crime de resistência, mas responde Mélvio, de qualquer modo, por outro eventual crime correspondente à
violência.
d) inexistiu o crime de resistência, desde que a absolvição quanto ao roubo tenha afirmado a inexistência ou o atipicidade
do fato respectivo.
e) caracteriza-se o crime de resistência.
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COMENTÁRIO DA QUESTÃO 42:
Neste caso restou PLENAMENTE caracterizado o delito de resistência, pois o agente, mediante violência, resistiu
ao cumprimento de ato legal por parte de funcionário público. Vejamos:
Resistência
Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executálo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:
Pena - detenção, de dois meses a dois anos.
O fato de, posteriormente, o acusado ser absolvido da acusação criminal (em relação ao delito que gerou o
mandado de prisão) não torna ilegal a prisão realizada e, portanto, não afasta o delito de resistência.
Gabarito Letra E

DIREITO PROCESSUAL PENAL
43. (Oficial - TRF4/2014) Antônio, empresário do ramo de construção civil, foi difamado e injuriado por José, seu
vizinho. Antônio faleceu quinze dias depois do ocorrido. Para que José seja processado criminalmente pelas ofensas,
a) a esposa de Antônio, ou seu filho, poderá oferecer queixa contra José.
b) o Ministério Público deverá oferecer denúncia contra José.
c) a esposa de Antônio deverá oferecer representação para que o Ministério Público possa oferecer denúncia contra José.
d) o filho de Antônio deverá oferecer representação para que o Ministério Público possa oferecer denúncia contra José.
e) extingue-se a punibilidade de José em razão do falecimento de Antônio.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 43:
Neste caso, temos dois crimes de ação penal privada (art. 145 do CP). A legitimidade, neste caso, pertence ao
ofendido ou, em caso de já falecido, aos seus sucessores.
Neste caso, portanto, a esposa ou o filho poderão ajuizar a queixa-crime em face do infrator.
Gabarito Letra A
44. (Oficial - TRF4/2014) Pedro foi denunciado porque guarda, na cidade A, moeda falsa e porque, na cidade B, ao ser
flagrado na importação da moeda falsa, desacatou e desobedeceu a ordem policial. O foro competente para processar e
julgar Pedro por tais fatos é
a) tanto da cidade A como da B, facultativamente, porque o crime de moeda falsa, mais grave, ocorreu em ambas as
localidades.
b) o da cidade A, porque é onde se iniciou a execução.
c) o da cidade B, porque lá ocorreu o maior número de infrações.
d) o do foro da residência de Pedro.
e) o da cidade B, porque onde foi praticado o último ato de execução.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 44:
Neste caso temos uma hipótese de continência, por concurso. Vejamos:
Art. 77. A competência será determinada pela continência quando:
(...)
Penal.

II - no caso de infração cometida nas condições previstas nos arts. 51, § 1o, 53, segunda parte, e 54 do Código

Neste caso, em se tratando de jurisdições da mesma categoria, e como as penas são idênticas (mesmo delito),
aplica-se a regra do maior número de infrações:
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Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
(...)
Il - no concurso de jurisdições da mesma categoria: (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
(...)
b) prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de
igual gravidade; (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
Gabarito Letra C
45. (Oficial - TRF4/2014) Joaquim responde a processo pela prática do delito de estelionato contra a Caixa Econômica
Federal. Ainda no curso do inquérito policial, depois do indiciamento, o juiz, a pedido do Delegado de Polícia Federal,
determinou o sequestro de dois automóveis de Joaquim, porque adquiridos logo após a prática da infração e incompatíveis
com sua renda declarada. Diante disso,
a) ante a existência de indícios da proveniência ilícita, a medida assecuratória que deveria ter sido decretada pelo juiz é o
arresto.
b) o juiz agiu incorretamente, porque não existe previsão de sequestro de bens na fase do inquérito policial.
c) os veículos podem ser alienados antecipadamente somente quando houver dificuldade para sua manutenção.
d) no caso de haver a alienação antecipada dos veículos, o arrematante fica responsável pelo pagamento de multas,
encargos e tributos anteriores.
e) Joaquim pode opor embargos, sob o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 45:
a) ERRADA: O sequestro, neste caso, é a medida correta, nos termos do art. 125 e art. 126 do CPP.
b) ERRADA: O sequestro pode ser determinado durante o inquérito, nos termos do art. 127 do CPP.
c) ERRADA: Item errado, pois também poderá haver alienação antecipada quando houver risco de deterioração ou
depreciação, nos termos do art. 144-A do CPP.
d) ERRADA: Nos termos do art. 144-A, §5º do CPP, o arrematante fica livre do pagamento de multas, encargos e tributos
anteriores.
e) CORRETA: Item correto, nos termos do art. 130, I do CPP.
Gabarito Letra E
46. (Oficial - TRF4/2014) Francisco foi preso em flagrante pela prática do delito de peculato e o juiz concedeu-lhe
fiança. Diante disso, é INCORRETO afirmar que
a) o limite máximo da fiança, previsto em lei para este caso, é de cem salários mínimos.
b) a fiança será julgada quebrada se Francisco praticar nova infração penal dolosa.
c) a avaliação de imóvel, porventura dado em fiança, será feita imediatamente por perito nomeado pela autoridade.
d) será exigido reforço da fiança quando a autoridade tomar, por engano, valor insuficiente.
e) o dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação
pecuniária e da multa, se Francisco for condenado.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 46:
a) INCORRETA: Como a pena máxima para tal delito é de doze anos de reclusão (art. 312 do CP), o limite máximo
da fiança será de 200 salários mínimos, nos termos do art. 325, II do CPP:
Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (Redação dada pela
Lei nº 12.403, de 2011).
(...)
II - de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for
superior a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
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b) CORRETA: Item correto, nos termos do art. 341, V do CPP.
c) CORRETA: Item correto, nos termos do art. 330, §1º do CPP.
d) CORRETA: Item correto, nos termos do art. 340, I do CPP.
e) CORRETA: Item correto, nos termos do art. 336 do CPP.
Gabarito Letra A
47. (Oficial - TRF4/2014) Paulo está sendo processado pelo crime de desobediência, perante Juizado Especial Federal
Criminal. Em relação à citação de Paulo, de acordo com a Lei no 9.099/1995,
a) se Paulo não for encontrado para ser citado, o juiz do Juizado Especial determinará sua citação por hora certa.
b) será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.
c) se Paulo não for encontrado para ser citado, o juiz do Juizado Especial determinará desde logo sua citação por edital.
d) do mandado de citação do acusado constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a
advertência de que, na sua falta, não lhe será designado defensor público.
e) não se exige que no mandado de citação conste a necessidade de comparecimento de Paulo acompanhado de advogado.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 47:
A) ERRADA: Neste caso seria cabível a citação por EDITAL, mas esta não é admitida nos Juizados (art. 18, §2º da
Lei 9.099/95). Neste caso deve o Juiz encaminhar os autos ao Juízo comum para que se proceda à citação por edital, nos
termos do art. 66, § único da Lei 9.099/95.
B) CORRETA: Esta é a exata previsão do art. 66 da Lei 9.099/95.
C) ERRADA: Neste caso seria cabível a citação por EDITAL, mas esta não é admitida nos Juizados (art. 18, §2º da
Lei 9.099/95). Neste caso deve o Juiz encaminhar os autos ao Juízo comum para que se proceda à citação por edital, nos
termos do art. 66, § único da Lei 9.099/95.
D) ERRADA: Item errado, pois na ausência de advogado, o acusado terá direito à defesa por defensor público, nos
termos do art. 68 da Lei 9.099/95.
E) ERRADA: Item errado, pois é necessário que conste tal informação no mandado, conforme prevê o art. 68 da
Lei 9.099/95.
Gabarito Letra B
48. (Oficial - TRF4/2014) Em relação à sentença penal proferida em ação de conhecimento,
a) se o réu estiver preso, a intimação da sentença será feita pessoalmente ao defensor por ele constituído.
b) somente a defesa pode, no prazo de dois dias, opor embargos de declaração, sempre que na sentença houver
obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.
c) somente depois do trânsito em julgado da sentença absolutória é que o juiz ordenará a cessação das medidas cautelares
e provisoriamente aplicadas.
d) o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de
outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.
e) o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor máximo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 48:
a) ERRADA: Neste caso o réu deve ser pessoalmente intimado, nos termos do art. 392, I do CPP.
b) ERRADA: Qualquer das partes poderá interpor embargos de declaração, nos termos do art. 382 e art. 619 do
CPP.
c) ERRADA: Item errado, pois a determinação da cessação de tais medidas cautelares deve ser determinada quando
o Juiz proferir sentença absolutória, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado, nos termos do art. 386, § único, II
do CPP.
d) CORRETA: Esta é a previsão contida no art. 387, §1º do CPP.
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e) ERRADA: O Juiz, neste caso, fixará o valor MÍNIMO para a reparação dos danos causados, nos termos do art.
387, IV do CPP.
Gabarito Letra D
49. (Oficial - TRF4/2014) Jorge foi denunciado pela prática de crime contra a ordem tributária. De acordo com o disposto
no Código de Processo Penal, é INCORRETO afirmar que
a) a denúncia será rejeitada quando for manifestamente inepta.
b) a denúncia será rejeitada quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal.
c) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato somente poderá ser assim apurada depois da audiência
de instrução e julgamento.
d) a denúncia será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal.
e) Jorge deverá ser absolvido sumariamente se o fato narrado na denúncia evidentemente não constitui crime.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 49:
a) CORRETA: Item correto, nos termos do art. 395, I do CPP.
b) CORRETA: Item correto, nos termos do art. 395, II do CPP.
c) ERRADA: Em havendo a presença de MANIFESTA causa de exclusão da ilicitude, ela poderá ser reconhecida
logo após a resposta à acusação, devendo o réu ser absolvido sumariamente, nos termos do art. 397, I do CPP.
d) CORRETA: Item correto, nos termos do art. 395, III do CPP.
e) CORRETA: Item correto, nos termos do art. 397, III do CPP.
Gabarito Letra C
50. (Oficial - TRF4/2014) Em relação ao habeas corpus,
a) compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de turma recursal de
juizados especiais criminais.
b) a extinção da pena privativa de liberdade não impede o conhecimento do habeas corpus.
c) a condenação exclusiva a pena de multa não impede o conhecimento do habeas corpus.
d) cabe recurso especial, endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, contra a decisão denegatória de habeas corpus
proferida pelo Tribunal Regional Federal.
e) cabe recurso de ofício da decisão de juiz de primeiro grau que concede habeas corpus.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 50:
a) ERRADA: A competência, neste caso, é do próprio Tribunal de Justiça ou TRF a que estiver vinculada a Turma
Recursal. Vejamos:
(...) 1. Diante do cancelamento do enunciado n.º 690 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, compete ao Tribunal
de Justiça do Estado apreciar e julgar ato acoimado de ilegal oriundo de Turma Recursal.
2. Recurso provido para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aprecie o mérito da
impetração registrada sob o nº 0302936-42.2011.8.26.0000.
(RHC 33.018/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 05/11/2012)
b) ERRADA: Item errado, pois uma vez extinta a pena privativa de liberdade ou não sendo possível, por qualquer
forma, a privação da liberdade, não será cabível o HC, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.
c) ERRADA: Item errado, pois neste caso não há ameaça à liberdade de locomoção, de forma que não cabe o HC,
inclusive o STF editou o verbete de súmula nº 693:
“Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por
infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada.”
d) ERRADA: Neste caso, caberá RECURSO ORDINÁRIO, endereçado ao STJ, nos termos do art. 105, II, a, da
CRFB/88.
e) CORRETA: Item correto, nos termos do art. 574, I do CPP:
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Art. 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de
ofício, pelo juiz:
I - da sentença que conceder habeas corpus;
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