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Escrevi isto há algum tempo, mas vale a
adaptação. Escrevi que ir embora para Pasárgada
é o que todos nós queremos. Até dispensaríamos
os outros atrativos da terra sonhada do Manuel
Bandeira — ginástica, bicicleta, burro brabo, pau-de-sebo,
banho de mar, banho de rio e mulher desejada na cama
escolhida — se tivéssemos a consideração do nosso
amigo, o Rei. Para alguns, ser amigo do Rei significa ter
influência no governo, qualquer governo. Para outros,
significa ter dado o passo mágico com o qual, no Brasil,
os que estão por fora passam para dentro. Ter transposto
o balcão que separa os que atendem mal dos que são
mal atendidos pelo Estado. O serviço público é a
Pasárgada de muita gente, mesmo que, ao contrário da
Pasárgada de Bandeira, não tenha tudo nem seja outra
civilização, e sim um serviço geralmente mal pago e com
poucos privilégios. Não importa — está ao lado do Rei,
livre da danação de ser apenas outro cidadão brasileiro.
A amizade do Rei é desejável justamento porque,
num país como o Brasil, não basta ser cidadão para ter
direito de cidadão. Nossa grande ânsia por Pasárgada
vem desta consciência do Estado não como algo que
nos serve, mas como um clube de poucos do qual é
preciso ser membro porque a alternativa é ser sua vítima.
Outra Pasárgada é a terra do dinheiro e do pistolão, dos
que podem olhar as filas dos SUS e a miséria à sua
volta como se olhassem outro país, no qual felizmente
não vivem.
Agora, Pasárgada mesmo, Pasárgada além da
sonhada, é não ser só amigo do Rei, é ser da corte.
Pertencer à minoria dentro da minoria que manda e
desmanda. Estar no centro dessa teia de cumplicidades
tácitas que sobrevive a toda retórica reformista e
enreda suavemente quem chega a ela, por mais bem
intencionado que chegue. É uma confraria sem estatutos
ou regras claras, uma confraria que nem bem conhece a
si mesma. Você só sabe que está em Pasárgada e que
não deve mais explicações a ninguém.
Só a sensação de estar numa Pasárgada à prova
de cobranças e conseqüências explica o aumento
escandaloso que os congressistas querem se dar. Nem
se deve reprová-los — foi o ar de Pasárgada, que
embaralha os sentidos, destrói o bom senso e desregula
a vergonha. E, em vez de ficar execrando e lamentando
os que sucumbiram, deve-se louvar os que resistiram à
intoxicação [...], que foram embora para Brasília, mas
não abandonaram o Brasil.

VERÍSSIMO, Luís F. O ar de Pasárgada . A Tarde, Salvador, 24 dez.
2006. Brasil, p. 22.

Questão 1
Identifique as afirmativas verdadeiras.
Nesse texto, Luís Veríssimo
I.

inclui-se entre os que sonham com uma terra em que
todo habitante, pelo menos, seja considerado um
cidadão.
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retoma a idéia básica de Pasárgada, poema de
Bandeira, onde ele teria direito a tudo, comparando-a
com o serviço público brasileiro, ao qual faz sérias
críticas.
III. mostra as semelhanças existentes entre os prazeres
encontrados por Bandeira em Pasárgada e os
desfrutados pela totalidade do funcionalismo público da
Pasárgada brasileira.
IV. analisa o papel do “Rei” — nas duas situações —
ressaltando a marca de austeridade que predomina no
governante, em um e em outro caso.
V. reconhece que nem todas as pessoas se deixam
envolver pelas facilidades proporcionadas pelo poder,
mantendo-se fiéis aos princípios da ética e da honradez.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas
são verdadeiras é a
01)
02)
03)
04)
05)

I e III.
III e V.
IV e V.
I, II e V.
II, III e IV.

Questão 2
Constituem dois fatos constatados pelo autor do
texto:
01) O brasileiro não tem seus direitos garantidos pelo
simples fato de ser um cidadão e, por desacreditar que
o Estado cumpra seu verdadeiro papel, busca participar
de seu quadro de funcionários para desfrutar de alguma
regalia.
02) A busca de aproximação de pessoas públicas pelo
homem comum faz parte de uma estratégia da luta
popular em prol dos menos favorecidos, embora estes
últimos se mantenham acomodados diante da realidade
social.
03) A ganância caracteriza algumas pessoas que estão no
poder, assim como é notória a cobrança constante dos
atos públicos por parte dos que estão fora dele.
04) O homem brasileiro da atualidade deixou de acreditar em
governos centralizadores e passou a agir coletivamente
em busca da descentralização do poder.
05) O povo brasileiro vê o serviço público como um meio
de ascensão social, mas nem por isso luta pela
obtenção desse privilégio.

Questão 3
O assunto de que trata o texto pode ser relacionado
com o que expressa Carlos Drummond de Andrade
nos versos transcritos em
01) “Meu Deus, por que me abandonaste, / se sabias que
eu não era Deus, / se sabias que eu era fraco.”
02) “No meio do caminho tinha uma pedra / tinha uma pedra
no meio do caminho / tinha uma pedra / no meio do
caminho tinha uma pedra.”
03) “O poeta municipal / discute com o poeta estadual /
qual deles é capaz de bater no poeta federal. //
Enquanto isso o poeta federal tira ouro do nariz.”
04) “O poeta declina de toda responsabilidade / na
marcha do mundo capitalista / e com suas palavras,
intuições, símbolos e outras armas / promete ajudar /
a destruí-lo / como uma pedreira, uma floresta / um verme.”
05) “Outrora viajei / países imaginários, fáceis de habitar /
ilhas sem problemas [...]. / Meus amigos foram às ilhas. /
Ilhas perdem o homem. Entretanto alguns se salvaram
e / trouxeram a notícia / de que o mundo, o grande mundo
está crescendo todos os dias, entre o fogo e o amor.”
Advogado-1

Questão 4
O conteúdo do último parágrafo do texto pode ser
sintetizado pelo provérbio indicado na alternativa
01)
02)
03)
04)
05)

“Toda regra tem exceção.”
“As aparências enganam.”
“Quem vê cara não vê coração.”
“Farinha pouca, meu pirão primeiro.”
“A quem Deus promete tostão não dá dez réis.”

Questão 5
A idéia de contraste está presente no fragmento
transcrito em
01) “Escrevi que ir embora para Pasárgada é o que todos
nós queremos.” (l. 2-3).
02) “Ter transporto o balcão que separa os que atendem mal
dos que são mal atendidos pelo Estado.” (l. 11-13).
03) “Não importa — está-se ao lado do Rei, livre da danação
de ser apenas outro cidadão brasileiro.” (l. 17-18).
04) “Agora, Pasárgada mesmo, Pasárgada além da
sonhada, é não ser só amigo do Rei, é ser da corte.”
(l. 29-30).
05) “É uma confraria sem estatutos ou regras claras, uma
confraria que nem bem conhece a si mesma.”
(l. 35-37).

Questão 6
Nesse texto, o termo
01) “isto” (l. 1) faz alusão a algo a ser referido.
02) “Até” (l. 3) denota limite.
03) “os” (l. 11) pode ser substituído por estes, sem prejuízo
de significado.
04) “mesmo” (l. 29) tem valor substantivo.
05) “Brasília” (l. 46) é um equivalente objetivo de
“Pasárgada” (l. 39).

Questão 7
A alternativa cuja reestruturação do fragmento
transcrito mantém seu significado original é a
01) “Escrevi isto já algum tempo, mas vale a adaptação.”
(l. 1-2) — Faz algum tempo, escrevi isto, logo vale a
adaptação.
02) “O serviço público é a Pasárgada de muita gente,
mesmo que, ao contrário da Pasárgada de Bandeira,
não tenha tudo” (l. 13-15) — O serviço público é a
Pasárgada de muita gente, embora, de maneira inversa
à Pasárgada de Bandeira, não tenha tudo.
03) “como se olhassem outro país, no qual felizmente não
vivem.” (l. 27-28) — a não ser que olhassem outro país,
em que felizmente não vivem.
04) “Só a sensação de estar numa Pasárgada à prova de
cobranças e conseqüências” (l. 39-40) — Apenas a
sensação de estar numa Pasárgada sujeita a
cobranças e conseqüências.
05) “deve-se louvar os que resistiram à intoxicação [...], que
foram embora para Brasília, mas não abandonaram o
Brasil.” (l. 45-47) — devem ser louvados os que
resistiram à intoxicação, que foram embora de Brasília,
sem que abandonassem o Brasil.

02) “Para alguns, ser amigo do Rei significa ter influência
no governo, qualquer governo. Para outros, significa ter
dado o passo mágico com o qual, no Brasil, os que
estão fora passam para dentro.” (l. 8-11).
03) “O serviço público é a Pasárgada de muita gente,
mesmo que, ao contrário da Pasárgada de Bandeira,
não tenha tudo nem seja outra civilização” (l. 13-16).
04) “Agora, Pasárgada mesmo, Pasárgada além da
sonhada, é não só ser amigo do Rei, é ser da corte.”
(l. 29-30).
05) “foi o ar de Pasárgada, que embaralha os sentidos,
destrói o bom-senso e desregula a vergonha.” (l. 42-44).

Questão 9
São formas verbais que estão concordando com o
mesmo sujeito as indicadas em
I.
II.
III.
IV.
V.

“significa” (l. 10) / “separa” (l. 12) / “basta” (l. 20).
“é” (l. 13) / “tenha” (l. 15) / “seja” (l. 15).
“vem” (l. 22) / “serve” (l. 23) / “é” (l. 24).
“podem” (l. 26) / “olhassem” (l. 27) / “vivem” (l. 28).
“sobrevive” (l. 33) / “enreda” (l. 34) / “chega” (l. 34).

A alternativa em que todas as formas indicadas
estão concordando com o mesmo sujeito é a
01)
02)
03)
04)
05)

I e II.
II e IV.
III e V.
I, III e IV.
II, IV e V.

Questão 10
Sobre os elementos que compõem o segundo
parágrafo do texto, é correto afirmar:
01) “desejável” e “justamente” são palavras formadas por
diferentes processos.
02) “ser cidadão” exerce a mesma função sintática que “de
cidadão”.
03) “serve” e “vivem” apresentam-se com a mesma regência.
04) “do qual” é um modificador de “membro”.
05) “do dinheiro” e “do pistolão” têm funções sintáticas
diferentes.

* * *

Questão 8
O fragmento em que a pausa, marcada pela pontuação,
inicia uma outra seqüência modo-temporal no contexto
em que se encontra é o transcrito na alternativa
01) “Até dispensaríamos os outros atrativos da terra
sonhada do Manuel Bandeira — ginástica, bicicleta,
burro brabo, pau-de-sebo, banho de mar, banho de rio
e mulher desejada na cama escolhida — se tivéssemos
a consideração do nosso amigo, o Rei.” (l. 3-8).
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Questão 11
Considerando-se que são públicos os bens do domínio
nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito
público interno, é correto afirmar:
01) As ruas e as praças são dominicais de uso especial.
02) Os bens públicos dominicais são inalienáveis,
observadas as exigências da lei.
03) Os rios e os mares, as estradas, as ruas e as praças são
de uso comum do povo e alienáveis.
04) Os bens particulares são os que tiverem como titular de
seu domínio pessoa natural ou jurídica de direito privado
ou que estejam abandonados.
05) Os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou
estabelecimento da administração federal, estadual,
territorial ou municipal, inclusive de suas autarquias, são
bens de uso especial.

Questão 12
A propositura incorreta é a que está indicada na
alternativa
01) A obrigação de indenizar é a conseqüência jurídica do ato
ilícito.
02) A legítima defesa exclui a responsabilidade pelo prejuízo
causado.
03) O ato ilícito, para que se configure, será imprescindível que
haja fato lesivo voluntário.
04) Os atos praticados, mesmo em decorrência da legítima
defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido,
constituem atos ilícitos.
05) O estado de necessidade consiste na ofensa do direito
alheio para remover perigo iminente, quando as
circunstâncias o tornarem absolutamente necessário.

02) privativamente aos Estados planejar e promover a
defesa permanente contra as calamidades públicas,
especialmente as secas e as inundações.
03) privativamente ao Estado proteger os documentos, as
obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural,
os monumentos e os sítios arqueológicos.
04) à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios legislar concorrentemente sobre direito
urbanístico, financeiro, penitenciário, econômico e
tributário.
05) aos Municípios promover, no que couber, adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e
controle do uso, parcelamento e da ocupação do solo
urbano.

Questão 16

Dentre os direitos sociais trazidos no texto constitucional,
excetua-se
01) o lazer.
02) a saúde.
03) a moradia.

Questão 17
A Administração Pública está sujeita às restrições que
limitam a sua atividade a determinados fins e princípios.
Segundo o texto constitucional, a Administração
obedecerá aos seguintes princípios:
01)
02)
03)
04)
05)

01) O juiz não pode, de ofício, conhecer a decadência.
02) A prescrição não poderá ser alegada na segunda
instância.
03) O juiz poderá suprir a alegação de prescrição, se não
for invocada pelos interessados.
04) A prescrição pode ser alegada, em qualquer grau de
jurisdição, pela parte a quem aproveita.
05) A exceção, ou defesa, prescreve no mesmo prazo,
diferenciando-se do prazo previsto para a pretensão.

A faculdade de punir internamente as infrações
funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à
disciplina dos órgãos e serviços da Administração é
exercida pelo poder
01) hierárquico.
02) de polícia.
03) disciplinar.

01)
02)
03)
04)
05)

Cidadania.
Presidencialismo.
Pluralismo político.
Dignidade da pessoa humana.
Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Quando a Administração Pública dispõe da faculdade
de condicionar e restringir o uso e o gozo de bens,
atividades e direitos individuais, em benefício da
coletividade ou do próprio Estado, está utilizando-se do
poder
01)
02)
03)
04)
05)

01) aos Municípios explorar diretamente, ou mediante
concessão, os serviços locais de gás canalizado, na
forma da lei.
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vinculado.
de polícia.
normativo.
disciplinar.
discricionário.

Questão 20

Questão 15
A respeito das competências da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, pode-se afirmar
que compete

04) normativo.
05) vinculado.

Questão 19

Questão 14
A alternativa cuja indicação deixa de apresentar um
fundamento da República Federativa do Brasil é a

Publicidade e eficiência.
Soberania e defesa da paz.
Pluralismo político e livre iniciativa.
Cidadania e dignidade da pessoa humana.
Independência nacional e prevalência dos direitos
humanos.

Questão 18

Questão 13
Violado o direito, nasce para o titular a pretensão que
se extingue pela prescrição.
Nessas condições, pode-se afirmar:

04) a educação.
05) o transporte.

Os atos administrativos, como emanação do Poder
Público, trazem em si certos atributos que os
distinguem dos atos jurídicos privados.
Nesse caso, há uma referência
01)
02)
03)
04)
05)

à forma e ao objeto.
à forma e ao motivo.
ao motivo e ao objeto.
à competência e à finalidade.
à presunção de legitimidade e à auto-executoriedade.
Advogado-3

Questão 21
A licitação é o antecedente necessário do contrato
administrativo, sendo um procedimento que deve estar
regido por princípios previstos na Lei no 8.666/93, tais
como
01) publicidade de seus atos e vinculação ao edital ou
convite.
02) não-intervenção e informalidade no procedimento.
03) igualdade entre os administrados e publicidade de seus
atos.
04) informalidade no procedimento, visando à eficiência, e à
vinculação ao edital.
05) não-vinculação a qualquer ato administrativo e igualdade
entre administrados.

Questão 22
Todo contrato administrativo possui cláusulas
essenciais ou necessárias e cláusulas acessórias ou
secundárias, que estabelecem as condições
fundamentais para sua execução.
De um modo geral, são cláusulas essenciais as que
fixam o preço e as condições de pagamento.
facultam a assunção dos trabalhos paralisados.
autorizam a rescisão unilateral por interesse público.
possibilitam a redução e a ampliação do objeto do
contrato.
05) autorizam a alteração unilateral por conveniência do
serviço.

Questão 25
Os prazos processuais, para a Fazenda Pública,
serão em
01)
02)
03)
04)
05)

Questão 26
São considerados pressupostos de constituição e
validade do processo:
01)
02)
03)
04)

Jurisdição, citação e legitimidade processual.
Petição inicial, competência do juiz e citação.
Petição inicial, citação válida e imparcialidade do juiz.
Petição inicial apta, jurisdição, capacidade postulatória e
citação.
05) Petição inicial apta, citação, capacidade e interesse
processual.

Questão 27
A Constituição Federal dispõe que, em razão do
exercício do Poder de Polícia ou pela utilização, efetiva
ou potencial, de serviços públicos específicos
e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à
sua disposição, a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios poderão instituir

01)
02)
03)
04)

Questão 23
Com relação ao contrato individual de trabalho, a opção
cuja propositura está correta é a
01) O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá
ser estipulado por mais de 90 (noventa) dias.
02) O contrato individual de trabalho será acordado
expressamente, por escrito e por prazo determinado.
03) Os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho
não subsistirão em caso de falência, concordata ou
dissolução da empresa.
04) O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita
ou expressamente, verbalmente ou por escrito e por prazo
determinado ou indeterminado.
05) Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade
cooperativa, existirá vínculo empregatício entre ela e seus
associados, entre estes e os tomadores de serviços
daquela.

Questão 24

I.
II.
III.

IV.

V.

O pedido de concordata independe da deliberação dos
sócios.
O contrato social poderá prever a aplicação supletiva das
normas pertinentes à sociedade anônima.
A administração atribuída, no contrato, a todos os sócios
estende-se, de pleno direito, aos que posteriormente
adquiram essa qualidade.
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de
suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralização do capital social.
A quota de sócio remisso, quando não integralizada, os
outros sócios podem tomá-la para si ou transferi-la a
terceiros, excluindo o primitivo titular.

A alternativa em que todas as afirmativas são
verdadeiras é a
01)
02)
03)
04)
05)

01)
02)
03)
04)
05)

I e II.
II e III.
III e IV.
II, IV e V.
I, III, IV e V.
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taxas.
preços.
impostos.
contribuição de melhoria.
imposto sobre bens e produtos.

Questão 28
O crédito tributário será extinto mediante
01)
02)
03)
04)
05)

o
a
a
a
a

depósito do seu montante integral.
prescrição e a decadência.
moratória.
isenção.
anistia.

Questão 29
Em relação ao imposto sobre propriedade predial e
territorial urbana, considere as seguintes afirmativas:
I.

II.

A respeito das sociedades limitadas, considere as
seguintes afirmativas:

quádruplo para contestar.
quádruplo para recorrer.
dobro para contestar.
dobro para oferecer contra-razões de recurso.
dobro para recorrer, se houver mais de um autor.

III.
IV.

É o contribuinte do imposto o proprietário do imóvel, o
titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor de
qualquer natureza.
Tem lançamento anual e de ofício e o pagamento será feito
nas épocas e nos prazos previstos em ato administrativo.
Deve estar disposto no Código Tributário e de Renda do
Município.
Tem por base de cálculo o valor fundiário.

São verdadeiras APENAS as afirmativas:
01)
02)
03)
04)
05)

I e IV.
II e IV.
I, II e III.
I, III e IV.
II, III e IV.

Questão 30
À luz do Código Penal, o funcionário público que se
apropriar de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,
público ou particular, de que tem a posse em razão do
cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, está
praticando o crime de
01)
02)
03)
04)
05)

peculato.
concussão.
tráfico de influência.
advocacia administrativa.
condescendência criminosa.
Advogado-4

