Centro de Integração Empresa Escola - CIEE
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NO PROGRAMA DE ESTÁGIO DA
JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DA PARAÍBA
CADERNO DE QUESTÕES
DIREITO

Data: 13/09/2015 - Horário: 08h00 as 11h00 - Duração: 03 (três) horas
Número de questões: 40 (quarenta)
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES
INSTRUÇÕES

1.

O processo seletivo compreenderá uma prova objetiva, contendo 40 questões
de múltipla escolha, sendo 20 questões específicas de Direito, 12 questões de
Língua Portuguesa e 08 questões de noções de informática, conforme
conteúdo programático apresentado no anexo I do Edital.

2.

Será atribuído peso 05 à prova de Direito, peso 03 à prova de Língua
Portuguesa e peso 02 à prova de noções de informática;

3.

será considerado aprovado o candidato que atingir a nota mínima de 5,0
(cinco) pontos;

4.

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões
não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa marcada, emenda
ou rasura, ainda que legível.

5.

Cada candidato receberá um caderno de questões e um cartão resposta para
transcrever as respostas da prova. Identifique-se imediatamente, escrevendo
seu nome e número de documento de identidade e CPF.

6.

O cartão de resposta referido no item anterior não será substituído em
qualquer hipótese, devendo o candidato tomar o devido cuidado no seu
manuseio e preenchimento, sendo de sua exclusiva responsabilidade qualquer
prejuízo que lhe possa advir de problemas decorrentes da indevida realização
dessas duas atividades.

17. Se do exame dos recursos resultarem anulação de questão, a pontuação
correspondente a essa questão será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido.

7.

Não será permitido ao candidato levar a Folha de Resposta nem o caderno de
questões.

8.

O tempo previsto para aplicação das provas será de 03 (três) horas, não
havendo, por qualquer motivo, prorrogação em virtude de afastamento de
candidato da sala.

9.

Durante a realização das provas, não será permitida consulta ou comunicação
entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos
ou quaisquer anotações.

19. Os candidatos aprovados e classificados na forma do art. 12 deste edital serão
convocados para contratação para as vagas de estágio remunerado
destinadas a estudantes universitários de Direito existentes quando da
conclusão deste procedimento e para as que surgirem no prazo de validade do
processo seletivo, observado o disposto no parágrafo 2.º do artigo 1.º e as
disposições indicadas no Edital do certame;

10. Não será permitida a utilização, no local de provas, aparelhos eletrônicos
(máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, bip, telefone
celular, walkman, receptor, gravador, etc.).
11. Não será concedido tempo adicional, visando à cópia das respostas para o
formulário previsto no item acima, sendo recolhido todo material de aplicação
no horário previsto para o término da prova
12. Os candidatos deverão observar as instruções dos fiscais de sala e portar-se
com urbanidade e decoro em relação a eles, aos demais responsáveis pela
fiscalização da aplicação das provas e aos outros candidatos, sob pena de
desclassificação do certame.
13. Serão considerados aprovados no certame e classificados em ordem
decrescente de suas notas os candidatos que atenderem, cumulativamente, às
seguintes exigências: I – não forem desclassificados em relação aos requisitos
exigidos nos artigos 2.º e 5º do edital, nem sofrerem a punição prevista em
seu artigo 10. II – obtiverem nota mínima exigida no artigo 7.º do edital.

14. Na hipótese de ocorrência de empate na classificação, serão utilizados como
critérios de desempate, em ordem sucessiva:
a) o maior CRE (coeficiente de rendimento escolar);
b) a frequência no período mais avançado do curso (considerando-se, no caso
de curso de periodicidade letiva anual, o semestre letivo cursado pelo aluno),
conforme comprovados pela documentação apresentada no momento da
inscrição no certame ou requerida pela Administração.
15. O gabarito provisório das provas será divulgado no dia 14 de Setembro de
2015 no sítio do CIEE www.ciee.org.br
16. Os recursos das provas objetivas deverão ser interpostos nos dias 15 de
Setembro de 2015 das 08h00 às 17h30, através de do e-mail
recurso.jfpb@ciee.org.br conforme modelo que consta no anexo II do Edital
do certame.

18. O gabarito e o resultado oficial do processo seletivo serão divulgados no sitio
do CIEE www.ciee.org.br, dia 02 de Outubro de 2015.

20. A classificação no processo seletivo gera para o aluno apenas a expectativa de
direito à celebração do termo de compromisso de estágio, reservando-se à
Administração da Justiça Federal na Paraíba o direito de chamar os aprovados
de acordo com as necessidades internas;
21. A Justiça Federal na Paraíba reserva-se do direito de convocar candidatos em
número que atenda as necessidades e de acordo com a disponibilidade
orçamentária e a existência de vaga de estágio;
22. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos
os atos, Editais e comunicados referentes a este processo seletivo, os quais
serão afixados no sítio do Centro de Integração Empresa Escola – CIEE
www.ciee.org.br, e da Justiça Federal na Paraíba www.jfpb.jus.br devendo
manter atualizados seus dados cadastrais junto a esta instituição.

Boa Sorte!
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LÍNGUA PORTUGUESA
1.
Leia o poema de Carlos Drummond de Andrade abaixo
para responder às questões 1 e 2.
SENTIMENTO DO MUNDO

A partir da leitura do poema, assinale a alternativa correta.
(A)

Pode-se afirmar que, no poema “Sentimento do
Mundo”, o eu lírico sofre pela morte da mulher
amada.

(B)

Pode-se afirmar que o eu lírico do poema se sente a
pessoa mais capaz do mundo em decorrência de
seu sentimento amoroso pela mulher que o
acompanha.

(C)

No verso “mas estou cheio de escravos”,
subentende-se que Drummond tenha lutado pelos
valores escravagistas.

(D)

Em “Sentimento do Mundo”, o poeta nos revela sua
limitação e impotência diante dos horrores causados
por uma guerra.

Tenho apenas duas mãos
e o sentimento do mundo,
mas estou cheio de escravos,
minhas lembranças escorrem
e o corpo transige
na confluência do amor.
Quando me levantar, o céu
estará morto e saqueado,

2.

eu mesmo estarei morto,
morto meu desejo, morto

A partir da leitura do poema, assinale a alternativa correta.
(A)

A partir dos versos “Quando me levantar,/ o céu
estará morto e saqueado”, pode-se afirmar que o
poeta encontrava-se enfermo e hospitalizado.

(B)

Os versos “esse amanhecer/ mais noite que a
noite” revelam uma visão do poeta extremamente
pessimista em relação ao mundo.

(C)

Por meio dos versos “e o corpo transige/ na
confluência do amor”, pode-se afirmar que o poeta
sofria intensamente a dor de um amor não
correspondido.

(D)

Os versos “Sinto-me disperso,/ anterior a
fronteiras,/ humildemente vos peço/ que me
perdoeis” denunciam a grande culpa que o poeta
sentia por ter abandonado seu País de origem.

o pântano sem acordes.
Os camaradas não disseram
que havia uma guerra
e era necessário
trazer fogo e alimento.
Sinto-me disperso,
anterior a fronteiras,
humildemente vos peço
que me perdoeis.
Quando os corpos passarem,

3.

eu ficarei sozinho

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
em relação às regras de pontuação, assinale a alternativa
correta.

desfiando a recordação
do sineiro, da viúva e do microscopista
que habitavam a barraca

(A)

Minha irmã, disse que vai para o Nordeste nas
férias.

(B)

João sairá do hospital hoje aliás amanhã pela
manhã.

(C)

Ele sairá daqui logo, ou eu me desligarei do grupo.

(D)

Queria ficar com ele mas sabia que era impossível.

e não foram encontrados
ao amanhecer
esse amanhecer
mais noite que a noite.

4.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
em relação à ortografia, assinale a alternativa em que o
termo destacado esteja grafado corretamente.
(A)

Um dos grandes problemas do mundo atual é o
horror causado pela xenofobia.

(B)

As revoluções sociais podem causar um inter-regno
indesejado no Reino Unido.

(C)

Maria é uma excelente poetiza.

(D)

A chuva de ontem provocou enchurradas em toda a
cidade.

Direito
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5.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
em relação à regência verbal, assinale a alternativa
correta.
(A)

6.

7.

10.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
em relação às orações subordinadas, assinale a
alternativa que apresenta uma oração subordinada
substantiva subjetiva.

Esqueceu-se o nome daquele rapaz que conheceu
ontem.

(A)

Suponho que ele ainda queira comprar aquela casa.

(B)

Informei-lhe que não poderia participar da reunião.

(B)

É fundamental que você preste atenção nas aulas.

(C)

José prefere muito mais morango que caju.

(C)

(D)

Rita namorou com todos os meninos do bairro.

A obra em frente à minha casa não permite que eu
durma.

(D)

Sugiro que você vá embora.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
em relação à regência nominal, assinale a alternativa
correta.
(A)

Meu filho é bacharel de Direito.

(B)

Estou farta por tanta falsa promessa.

(C)

Estou ávido a boas notícias.

(D)

Sua prima é muito apegada a bens materiais.

11.

João ficou tão nervoso que brigou com sua mãe.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
em relação à concordância verbal, assinale a alternativa
que preenche correta e respectivamente as lacunas.
__________ três anos que não se encontravam. Mesmo

depois de tanto tempo, ainda ________ muitas recordações

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa,
assinale a alternativa que apresenta a classificação
correta da oração em destaque abaixo.

12.

(A)

Oração subordinada substantiva completiva nominal.

(B)

Oração coordenada sindética alternativa.

(C)

Oração subordinada adverbial consecutiva.

(D)

Oração subordinada adjetiva restritiva.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa,
assinale a alternativa em que o pronome relativo não foi
usado corretamente.

latentes entre os dois.
(A)

O show a que assisti ontem foi maravilhoso.

Fazia/ havia

(B)

O homem de cujo lhe falei vai embora hoje.

(B)

Faziam/ existia

(C)

A vida que você leva é invejável.

(C)

Fazia/ haviam

(D)

O que você fez por ele foi incrível.

(D)

Faziam/ havia

(A)

8.

9.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
em relação às orações coordenadas, assinale a alternativa
que apresenta uma oração coordenada sindética
adversativa.
(A)

Tudo passa, é a lei da vida.

(B)

Ontem, almocei fora e fui ao cinema com amigos.

(C)

Ora você me ama, ora você me odeia.

(D)

Soube que se separaram, mas ainda há muito amor
entre eles.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
em relação às orações coordenadas, assinale a alternativa
que apresenta uma oração coordenada sindética
conclusiva.
(A)

A crise no País é grave; devemos, pois, poupar
dinheiro.

(B)

Cumprimente-o, pois ele passou no mestrado.

(C)

Vou embora, que cansei dessa conversa.

(D)

Alice está cansada, porque estudou a noite toda.

Direito
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
13.

14.

15.

Na opção “Salvar como”, um documento do Microsoft
Word 2010 pode ser salvo com diferentes extensões.
Assinale a alternativa que não apresenta uma opção de
formato de arquivo do menu: arquivo/ salvar como.
(A)

Texto sem formatação.

(B)

Formato Rich Text.

(C)

Página de XML.

(D)

Documento do Word 97-2003.

18.

Em um texto do Microsoft Word 2010, ao clicar duas vezes
com o botão esquerdo do mouse sobre uma palavra, esta
palavra é selecionada. Assinale a alternativa que
apresenta a tecla de atalho padrão utilizada para ativar o
modo de extensão que tem a mesma função de selecionar
uma palavra ou um parágrafo, assim como no mouse.
(A)

F8

(B)

Shift + F3

(C)

Ctrl + F3

(D)

Ctrl + F12

19.

A respeito dos recursos encontrados nas opções de
autocorreção, analise as assertivas abaixo.
I.

O recurso autocorreção ajusta o uso acidental da
tecla Caps Lock.

II.

Correção de duas iniciais maiúsculas digitadas
acidentalmente.

III.

Coloca a primeira letra da frase em maiúscula.

É correto o que se afirma em

16.

17.

(A)

I e III, apenas.

(B)

II e III, apenas.

(C)

I, apenas.

(D)

I, II e III.

Sobre o recurso “Cabeçalho e Rodapé” do Microsoft Word
2010, assinale a alternativa correta.
(A)

O tamanho máximo de um cabeçalho é 15% o valor
da altura do documento.

(B)

Em um documento de 5 páginas, é possível aplicar a
configuração de 5 modelos de rodapés diferentes;
um modelo para cada página.

(C)

Pode ser aplicado modelo de cabeçalho e rodapé
diferente para páginas pares e ímpares.

(D)

Uma vez inserido um rodapé, este não poderá mais
ser removido do documento.

20.

Assinale a alternativa que apresenta o comando de atalho
padrão aplicado no software Microsoft Word 2010 para
aplicar o estilo Título 1 em um texto selecionado.
(A)

Ctrl + Shift + 1

(B)

Ctrl + F1

(C)

Ctrl + F10

(D)

Shift + F10

Assinale a alternativa que apresenta o comando de atalho
padrão aplicado no software Microsoft Word 2010 para
inserir uma quebra de página.
(A)

Ctrl + Enter

(B)

Shift + Enter

(C)

Enter

(D)

Alt + Enter

Assinale a alternativa que apresenta as configurações do
recurso “Recortar, copiar e colar”, encontrado no menu
“arquivo, opções, avançado”.
(A)

Ao colar textos de outros programas, como padrão,
o Microsoft Word mescla as formatações.

(B)

Outra opção para colar imagens de outros locais é
configurar a opção do uso da tecla PrintScreen.

(C)

Ao colar entre documentos do Microsoft Word,
quando há conflito entre as definições de estilo,
como padrão, ele mantém somente texto.

(D)

Ao colar textos no mesmo documento, como padrão
o Microsoft Word mantém a formatação original.

Assinale a alternativa que apresenta o recurso “Tabela” do
software Microsoft Word 2010.
(A)

A opção de desenhar tabelas possibilita criar, de
forma rápida e prática, tabelas de formatos
irregulares, como tabelas triangulares e poligonais.

(B)

O limite de linhas em uma nova tabela é de 100
linhas, não importando o tamanho ou a orientação
do documento.

(C)

A forma mais rápida para criar uma tabela é por
meio da opção desenhar tabelas. Neste recurso, já
se pode especificar a quantidade de linhas e
colunas.

(D)

É possível converter texto em tabelas. Para isso
ocorrer, selecionar o texto e acionar o recurso
“converter texto em tabela”.

Direito
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DIREITO TRIBUTÁRIO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
25.
DIREITO PENAL
21.

Conforme previsto no Código Penal, não comete crime,
por exclusão da ilicitude, o agente que pratica fato típico
em

(B)

sobre propriedade de veículos automotores e
imposto sobre transmissões “inter vivos” a qualquer
título.

(B)

idade inferior a 18 (dezoito) anos.

(C)

(C)

estado de necessidade, para salvaguardar direito
alheio.

de renda, imposto sobre propriedade territorial rural
e imposto sobre produtos industrializados.

(D)

(D)

circunstância de completa embriaguez causada por
força maior.

sobre serviços de qualquer natureza e imposto de
renda.

Dentre os critérios para fixação da pena base, assinale a
alternativa que apresenta aquele que o juiz não deve levar
em consideração.

Assinale a alternativa que apresenta o nome dado à
modalidade de tributo em que o fato gerador é a
valorização do imóvel em consequência de obra pública.
(A)

Contribuição de Melhoria.

(A)

A conduta social e a personalidade do agente.

(B)

Taxa de Melhoria.

(B)

Os motivos do crime.

(C)

Imposto.

(C)

A culpabilidade e os antecedentes do agente.

(D)

Taxa.

(D)

As circunstâncias atenuantes e agravantes.

De acordo com o Código Penal, analise as assertivas
abaixo.
I.

A exceção de verdade só é admitida no crime de
difamação se o ofendido é funcionário público e a
ofensa é relativa ao exercício de suas funções.

II.

É punível a calúnia contra os mortos.

III.

O querelado que, antes da sentença, se retrata
cabalmente da injúria, fica isento da pena.

IV.

As penas cominadas nos Crimes contra a Honra
aumentam-se de um sexto se qualquer dos crimes é
cometido contra funcionário público em razão de
suas funções.

É correto o que se afirma em

24.

de importação, imposto sobre grandes fortunas e
imposto sobre transmissão “causa mortis” e doação.

situação de extrema paixão.

27.
23.

(A)

(A)

26.
22.

Conforme previsto na Constituição Federal, compete à
União instituir impostos sobre imposto

(A)

I, III e IV, apenas.

(B)

I e II, apenas.

(C)

I, II, III e IV.

(D)

II e IV, apenas.

Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar
é matéria que deve ser tratada em
(A)

Constituição Federal.

(B)

Lei Ordinária.

(C)

Emenda à Constituição Federal.

(D)

Lei Complementar.

DIREITO ADMINISTRATIVO
28.

Assinale a alternativa que apresenta o poder exercido pelo
Chefe do Executivo quando este edita um Decreto que
traz complementos para uma lei, buscando sua fiel
execução.
(A)

Poder de Polícia.

(B)

Poder Normativo.

(C)

Poder Discricionário.

(D)

Poder Disciplinar.

São crimes contra o patrimônio:
(A)

roubo, furto, receptação e usurpação de água.

(B)

furto, dano e lesão corporal.

(C)

estelionato, roubo e concorrência desleal.

(D)

dano, estelionato, receptação e peculato.

Direito
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29.

Durante uma perseguição policial, uma das viaturas acaba
batendo em um carro de um terceiro que estava
estacionado. De acordo com essa informação e sobre a
Responsabilidade do Estado, assinale a alternativa
correta.
(A)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
32.

O Estado não tem o dever de indenizar o terceiro
pelos danos, tendo em vista a conduta lícita dos
agentes.

(B)

Não há responsabilidade civil do Estado, pois não
houve configuração do dano direto.

(C)

Há responsabilidade civil objetiva do Estado.

(D)

Há responsabilidade civil do Estado se for decretada
a ilicitude da perseguição, já que foi o nexo causal
para o acidente.

33.

31.

(A)

ação cabível contra o ato abusivo de particular.

(B)

ação cabível contra ato abusivo e ilegal, respeitadas
as especificidades previstas em lei.

(C)

ação cabível quando a pessoa física se sentir
ameaçada de seu direito de ir e vir.

(D)

recurso cabível contra
administrador público.

ato

de

autoridade

do

Os Juizados Especiais são regidos pelos seguintes
critérios:
(A)

economia processual, celeridade e princípio da
advocacia própria.

De acordo com a Constituição Federal, ao tratar da
Administração Pública, assinale a alternativa correta.

(B)

oralidade e celeridade, apenas.

(C)

economia processual, celeridade e informalidade,
apenas.

(A)

Os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei.

(D)

oralidade, economia
informalidade.

(B)

Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e
do Poder Executivo não poderão ser superiores aos
pagos pelo Poder Judiciário.

(C)

O prazo de validade do concurso público será de até
dois anos, prorrogável uma vez, por mais um ano.

(D)

Ao servidor público civil não é garantido o direito da
livre associação sindical.

DIREITO CONSTITUCIONAL
30.

O Mandado de Segurança é o(a)

34.

Sobre a Ordem Social, marque V para verdadeiro ou F
para falso e, em seguida, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.
( )

( )

A seguridade social compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa dos Poderes
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os
direitos relativos à saúde, ao trabalho, à previdência
e à assistência social.
A pessoa jurídica em débito com o sistema da
seguridade social, como estabelecido em lei, não
poderá contratar com o Poder Público nem dele
receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios.

( )

O sistema único de saúde será financiado, nos
termos da lei, com recursos do orçamento da
seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

( )

A assistência social será prestada a quem dela
necessitar, mas, para isso, é necessário que tenha
realizado ao menos 2 contribuições à seguridade
social.

(A)

V/ V/ V/ F

(B)

F/ V/ V/ F

(C)

V/ F/ V/ V

(D)

F/ F/ F/ V

35.

processual,

celeridade

e

Claudio Ricardo recebeu mandado de citação para
apresentar defesa em um processo de danos morais.
Segundo o Código de Processo Cível, os prazos são
computados
(A)

incluindo-se a data de início e excluindo-se o último
dia.

(B)

nos prazos de 15 dias apenas, excluindo-se o
vencimento.

(C)

excluindo o dia do começo e incluindo o do
vencimento.

(D)

contados apenas os dias úteis.

Segundo a Lei dos Juizados Especiais Cíveis, assinale a
alternativa correta.
(A)

O recurso inominado deve ser recebido, em regra,
nos efeitos devolutivo e suspensivo.

(B)

O acesso independe, tanto em primeiro grau quanto
em segundo grau, do pagamento de taxas, custas
ou despesas.

(C)

Nas ações de reparação de dano de qualquer
natureza, é competente o foro do domicílio do autor
ou do local do ato ou fato.

(D)

O Juizado Especial Cível não tem competência para
as ações de despejo para uso próprio.

Direito
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DIREITO PROCESSUAL PENAL
36.

É correto afirmar que a competência para ação penal,
caso
(A)

37.

38.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

se trate de crime tentado, será fixada no lugar onde
deveria ter se consumado a infração.

40.

Gustavo, segurado da Previdência Social, e sua esposa
adotam um filho. De acordo com as normas da
Previdência Social,
(A)

se a criança tiver menos de 1 ano, o benefício será
pago por 120 dias; se tiver entre 1 e 4 anos, de 60
dias.

(B)

desconhecido o local da infração, será estabelecida
pela residência ou domicílio do réu.

(C)

desconhecido o domicílio do ofendido,
estabelecida pelo local da infração.

será

(B)

apenas a mulher pode solicitar o benefício do
salário-maternidade.

(D)

se trate de ação privada, ficará a cargo do
querelante, que pode escolher entre o local da
infração e o da sua própria residência.

(C)

Gustavo, sendo segurado da Previdência Social,
terá direito ao salário-maternidade pelo prazo de 120
dias.

(D)

o salário-maternidade só é concedido para filhos
biológicos.

São consideradas nulidades no Processo Penal, exceto:
(A)

a falta das fórmulas ou dos termos seguintes no
caso da presença de menos de 21 jurados para
constituição do júri.

(B)

incompetência, suspeição ou suborno do juiz.

(C)

deficiência dos quesitos ou das suas respostas e
contradição entre estas.

(D)

ilegitimidade de parte.

Assinale a alternativa que apresenta uma das
consequências da transação penal tratada na Lei nº
9.099/1995.
(A)

Acarreta efeito civil.

(B)

Gera reincidência.

(C)

O cabimento de RESE contra a sentença proferida.

(D)

Impedimento à concessão do mesmo benefício pelo
prazo de 5 anos.

DIREITO CIVIL
39.

No Direito das Obrigações
(A)

de Fazer, se a prestação do fator torna-se
impossível sem culpa do devedor, responderá
apenas por perdas e danos.

(B)

Alternativas, pode o devedor obrigar o credor a
receber parte em prestação e parte em outra.

(C)

Solidárias, o credor pode renunciar à solidariedade
em favor de um ou de alguns dos devedores.

(D)

Divisíveis, havendo dois ou mais devedores, cada
um será responsável pela dívida toda.
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Folha de Respostas

Direito
Preencha seus dados com letra de forma utilizando caneta esferográfica azul ou preta.
Nome Completo:
R.G.:

C.P.F.:

Assinatura:
Preencha o quadrado que corresponde à resposta correta, conforme modelo:

GABARITO
Questão

A

B

C

D

Questão

1

21

2

22

3

23

4

24

5

25

6

26

7

27

8

28

9

29

10

30

11

31

12

32

13

33

14

34

15

35

16

36

17

37

18

38

19

39

20

40
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B

C

D

