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1º SEMESTRE - 2013 
INSTRUÇÕES 

 Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE 

RESPOSTA. 

 Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale na folha 

de respostas a alternativa que julgar correta. 

 Não é permitido nenhum tipo de consulta, incluindo Calculadoras e 

Códigos Jurídicos. 

 O cartão de resposta não será substituído em hipótese alguma. 

 Tempo máximo para entrega da prova: 2 horas 

 Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 
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Disciplina: Direito Administrativo II 
Professor:  Nelson Oberlander Reis Júnior 

 

Questão 01 

Nenhuma proposta foi apresentada na licitação promovida por uma autarquia federal para a aquisição 

de softwares de processamento de dados. Com relação a esse caso, assinale a afirmativa correta. 

a) (  ) A contratação direta é admitida, se a licitação não puder ser repetida sem prejuízo para a 

Administração. 

b) (  ) A hipótese é de inexigibilidade de licitação, desde que a contratação se faça no prazo de até 180 

dias do término do procedimento anterior. 

c) (  ) Um novo procedimento licitatório deve ser realizado no prazo de até 180 dias do término do 

procedimento anterior. 

d) (  ) A hipótese é de licitação dispensada, ainda que ela possa ser repetida sem prejuízo para a 

Administração. 

 

 

Questão 02 

A modalidade pregão: 

a) (  ) Para ser realizada, exige obrigatoriamente a utilização de recursos de tecnologia da informação, 

nos termos de regulamentação específica. 

b) (  ) Apregoa que o prazo de validade das propostas será de trinta dias, se outro não estiver fixado no 

edital. 

c) (  ) Em sua fase externa, o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da 

publicação do aviso, não será inferior a oito dias úteis. 

d) (  ) Exige a aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no certame. 

 

 

Questão 03 

A alienação de bens imóveis da Administração: 

a) (  ) não depende de licitação, quando se tratar de venda a outra entidade da Administração Pública, 

desde que seja entidade de maior abrangência. 

b) (  ) somente pode ser realizada em favor de outro órgão ou entidade da Administração Pública, em 

vista da indisponibilidade dos bens públicos. 

c) ( ) deve ser sempre realizada mediante licitação na modalidade concorrência, excetuados os casos de 

dispensa. 

d) (  ) depende de licitação, caso seja feita por meio de doação com encargo, exceto se houver interesse 

público devidamente justificado. 

 

 

Questão 04 

Em 2011, o Governador do Rio de Janeiro decretou situação de calamidade pública em sete municípios 

do Estado, em razão das fortes chuvas ocorridas na região serrana. O ato mencionado agilizou a 

contratação imediata de obras e serviços, de modo a reabilitar as cidades destruídas. A situação narrada 

trata de típica hipótese de: 

a) (  ) inexigibilidade de licitação. 

b) (  ) licitação, na modalidade convite. 

c) (  ) dispensa de licitação. 

d) (  ) licitação, na modalidade leilão. 
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Questão 05 

A respeito de licitação, assinale a opção correta: 

a) (  ) As entidades da administração pública indireta não estão obrigadas realizar licitação pública para 

contratação de obras, serviços e compras. 

b) ( ) A participação na modalidade de licitação concorrência restringe-se às pessoas previamente 

inscritas em cadastro administrativo. 

c) (  ) A administração pode condicionar a habilitação dos licitantes ao depósito de valores ou ao 

caucionamento de bens em valor superior a 1% do valor da contratação, conforme o previsto no artigo 

31 da Lei n. 8.666/1993. 

d) (  ) A responsabilidade solidária dos integrantes de comissão de licitação depende de culpa. 

 

 

Questão 06 

Nos contratos administrativos regidos pela Lei n. 8.666/93, a Administração dispõe de certas 

prerrogativas especiais, mas, mesmo assim, não pode ela: 

a) (  ) descumprir condições do edital; 

b) (  ) aplicar sanções; 

c) (  ) modificá-los; 

d) (  ) ocupar bens do contratado; 

 

 

Disciplina: Direito Penal – Parte Especial V 

Professora: Juliana Maria Souza Murcia Soler 

 

Questão 07 
Joaquim, foi surpreendido portando, 0,5 gramas de substancia entorpecente ―crack‖, a qual destinava-

se ao seu consumo pessoal (artigo 28 da lei 11.343), contudo este foi denunciado pela pratica de tráfico 

ilícito de entorpecentes (artigo 33 da lei 11.343), é correto afirmar que : 

a) O magistrado para distinguir se a conduta de Joaquim se enquadra no crime previsto no artigo 28 ou 

no artigo 33 deverá se atentar ao que prevê o artigo 42 da lei de drogas, no tocante a natureza e a 

quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 

b) O magistrado de imediato deverá receber a denúncia e determinar a citação do reú para oferecer 

resposta à acusação no prazo de 05 dias. 

c) O magistrado antes de receber a denúncia deverá designar uma audiência preliminar. 

d) O magistrado deverá condenar Joaquim pelo crime de trafico de drogas, por se tratar de delito de 

maior gravidade, independente da natureza e a quantidade da substância ou do produto, a 

personalidade e a conduta social do agente. 
 

 

Questão 08 

―A‖ foi condenado pela prática de um crime de latrocínio a pena de 20 anos de reclusão, a ser 

cumprida em regime inicial fechado, pois, apesar de, antes desses fatos, ser primário e de bons 

antecedentes, as circunstâncias do crime foram graves. Assinale a alternativa correta: 

a) por se tratar de crime hediondo  e o autor ―A‖ ser primário, este fará jus a progressão de regime após 

o cumprimento de 1/6 da pena; 

b) por se tratar de crime hediondo  e o autor ―A‖ ser primário, este fará jus a progressão de regime 

após o cumprimento de 2/5 da pena. 

c) por se tratar de crime hediondo  e o autor ―A‖ ser primário, este não terá direito a progressão de 

regime. 

d) por se tratar de crime hediondo  e o autor ―A‖ ser primário, este fará jus a progressão de regime 

após o cumprimento de 3/5 da pena. 
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Questão 09 

Considere que um indivíduo, ofereça gratuitamente, a pessoa de seu relacionamento de forma eventual, 

drogas para juntos consumirem. É correto afirmar que a conduta praticada por este individuo, 

configura o crime de: 

a) tráfico de drogas, artigo 33, caput. 

b) trafico de drogas, artigo 33, §3º. 

c) financiamento do trafico de drogas, artigo 36. 

d) associação para o trafico, artigo 35. 

 

Questão 10 

A Lei n. 8.072/90 dispõe sobre os crimes hediondos, enquanto a Constituição Federal indica outros 

assemelhados, orientando o legislador a dar tratamento mais rigoroso a estas infrações. Assinale a 

alternativa que contem um crime que não seja hediondo ou equiparado a hediondo. 

a) Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. 

b) Tráfico de entorpecente e extorsão mediante sequestro. 

c) Estupro de vulnerável e tráfico de entorpecentes. 

d) Latrocínio e tortura. 

 

 

Disciplina: Direito Civil – Das Coisas I 
Professora:  Érica Cristina Molina 

 

Questão 11 

Sobre o constituto possessório, assinale a alternativa correta. 

(a) Trata-se de modo originário de aquisição da propriedade. 

(b) Trata-se de modo originário de aquisição da posse. 

(c) Representa uma tradição ficta. 

(d) É imprescindível para que se opere a transferência da posse aos herdeiros na sucessão universal. 

 

 

Questão 12 

Mediante o emprego de violência, Mélvio esbulhou a posse da Fazenda Vila Feliz. A vítima do 

esbulho, Cassandra, ajuizou ação de reintegração de posse em face de Mélvio após um ano e 

meio, o que impediu a concessão de medida liminar em seu favor. Passados dois anos desde a 

invasão, Mélvio teve que trocar o telhado da casa situada na fazenda, pois estava danificado. 

Passados cinco anos desde a referida obra, a ação de reintegração de posse transitou em julgado e, 

na ocasião, o telhado colocado por Mélvio já se encontrava severamente danificado. Diante de sua 

derrota, Mélvio argumentou que faria jus ao direito de retenção pelas benfeitorias erigidas, 

exigindo que Cassandra o reembolsasse. A respeito do pleito de Mélvio, assinale a afirmativa 

correta. 

(a) Mélvio não faz jus ao direito de retenção por benfeitorias, pois sua posse é de má-fé e as 

benfeitorias, ainda que necessárias, não devem ser indenizadas, porque não mais existiam quando a 

ação de reintegração de posse transitou em julgado. 

(b) Mélvio é possuidor de boa-fé, fazendo jus ao direito de retenção por benfeitorias e devendo ser 

indenizado por Cassandra com base no valor delas. 

(c) Mélvio é possuidor de má-fé, não fazendo jus ao direito de retenção por benfeitorias, mas deve ser 

indenizado por Cassandra com base no valor delas. 

(d) Mélvio é possuidor de má-fé, fazendo jus ao direito de retenção por benfeitorias e devendo ser 

indenizado pelo valor atual delas. 
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Questão 13 

O apartamento de João é invadido e, entre outras coisas, um paletó é furtado. Três meses depois, João 

descobre que o seu paletó está sendo usado por Ricardo. Ao ser confrontado, Ricardo esclarece que 

adquiriu o paletó há um mês de um brechó, que o mantinha exposto no mostruário. Alegou ainda que 

adquiriu a roupa sem saber que era proveniente de furto. Em prova do alegado, Ricardo exibe 

documento comprobatório da compra do paletó feita no brechó. Tendo em vista a situação descrita, 

assinale a afirmativa correta. 

(a) Ricardo não é o legítimo proprietário do paletó, pois o adquiriu do brechó, que não era o verdadeiro 

dono da coisa. 

(b) Ricardo é o legítimo proprietário do paletó, uma vez que o adquiriu de boa-fé, em estabelecimento 

comercial, que, nas circunstâncias do caso, aparentava ser o dono da coisa. 

(c) Ricardo é o legítimo proprietário do paletó, mas deve indenizar João, entregando-lhe soma 

equivalente ao preço que pagou ao brechó. 

(d) Ricardo não é o legítimo proprietário do paletó, uma vez que o comprou do brechó apenas dois 

meses depois do furto sofrido por João. 

 

 

Questão 14 

A vista de todos e sem o emprego de qualquer tipo de violência, o pequeno agricultor Joventino 

adentra terreno vazio, constrói ali sua moradia e uma pequena horta para seu sustento, mesmo 

sabendo que o terreno é de propriedade de terceiros. Sem ser incomodado, exerce posse mansa e 

pacífica por 2 (dois) anos, quando é expulso por um grupo armado comandado por Clodoaldo, 

proprietário do terreno, que só tomou conhecimento da presença de Joventino no imóvel no dia 

anterior à retomada. Diante do exposto, assinale a afirmativa correta. 

(a) Como não houve emprego de violência, Joventino não pode ser considerado esbulhador.   

(b) Clodoaldo tem o direito de retomar a posse do bem mediante o uso da força com base no desforço 

imediato, eis que agiu imediatamente após a ciência do ocorrido.  

(c) Tendo em vista a ocorrência do esbulho, Joventino deve ajuizar uma ação possessória contra 

Clodoaldo, no intuito de recuperar a posse que exercia.   

(d) Na condição de possuidor de boa-fé, Joventino tem direito aos frutos e ao ressarcimento das 

benfeitorias realizadas durante o período de exercício da posse.   
 

 

Questão 15 

Acerca do instituto da posse é correto afirmar que: 

(a) o  Código  Civil  estabeleceu  um  rol  taxativo  de  posses  paralelas.   

(b) é  admissível  o  interdito  proibitório  para  a  proteção  do  direito autoral.  

(c) fâmulos  da  posse  são  aqueles  que  exercitam  atos  de  posse em nome próprio. 

(d) composse é uma situação que se verifica na comunhão pro indiviso, do qual cada possuidor conta 

com uma fração ideal sobre a posse. 

 

Questão 16 

A respeito da posse, assinale a opção correta. 

(a) A posse direta não anula a indireta; portanto, o possuidor direto poderá defender a sua posse, ainda 

que seja contra o possuidor indireto. 

(b) A posse de boa-fé só perde esse caráter quando do trânsito em julgado da sentença proferida em 

ação possessória. 

(c) Sendo possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes 

inerentes à propriedade, não é possível adquirir posse mediante representação. 

(d) O possuidor pode intentar ação de esbulho contra quem tenha praticado tal ato, mas não pode 

intentá-la contra o terceiro que tenha recebido a coisa esbulhada, ainda sabendo que o era, por não ser 

o terceiro uma parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 
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Disciplina: Direito Processual Civil III 
Professora:  Laurinéia Borges Souza Silva  

 

Questão 17 

Em relação aos prazos, é correto afirmar:  

a) Será considerado intempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.  

b) Tanto os prazos processuais como os de direito material são, no atual ordenamento jurídico, 

computados em dias úteis.  

c) Quando houver suspensão do prazo processual, este será restituído a partir de seu início.  

d) Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de cinco dias o prazo para a prática 

de ato processual a cargo da parte. 

 

Questão 18 

Em determinado processo, o réu não foi citado nem apresentou contestação. O magistrado, além de 

não declarar o processo nulo, julgou-o, no mérito, favoravelmente ao réu. 

Nessa situação hipotética, a conduta do magistrado foi correta porque 

a) ele aproveitou atos que não dependem da citação. 

b) ele julgou favoravelmente o mérito da causa para a parte que seria beneficiada caso a nulidade fosse 

decretada. 

c) o autor não requereu a nulidade do processo. 

d) o autor foi o causador da nulidade. 

 

Questão 19 

A citação será feita, EXCETO:   

a) por oficial de justiça.   

b) por meio eletrônico, conforme regulado em lei.  

c) pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citado comparecer em cartório.   

d) pelo advogado do autor, desde que o juiz o designe para tal ato. 

 
Questão 20 

Acerca da citação, todas as afirmações estão corretas , EXCETO:  

a) Necessária para a validade do processo.  

b) É um pressuposto processual de validade.  

c) É matéria de ordem pública, no entanto, só poderá ser alegada sua nulidade ou vício na primeira 

oportunidade, sob pena de preclusão. 

d) Ato formal que impõe uma série de requisitos, exigida em nome do contraditório, possibilitando ao 

réu sua participação no processo. 

 

 

Disciplina: Direito Processual Penal I 
Professora:  Ilídia Aparecida Silva 

 

Questão 21 

O MP de determinado estado ofereceu denúncia contra um indivíduo, imputando-lhe a prática de 

roubo qualificado, mas a defesa do acusado negou a autoria. Ao proferir a sentença, o juízo do 

feito constatou a insuficiência de provas capazes de justificar a condenação do acusado.  

Nessa situação hipotética, para fundamentar a decisão absolutória, o juízo deveria aplicar o 

princípio do: 

a) estado de inocência. 

b) contraditório. 

c) favor réu 

d) promotor natural. 
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Questão 22 

No processo penal, as características do sistema acusatório incluem 

I. clara distinção entre as atividades de acusar e julgar, iniciativa probatória exclusiva das partes e 

o juiz como terceiro imparcial e passivo na coleta da prova.  

II. neutralidade do juiz, igualdade de oportunidades às partes no processo e repúdio à prova 

tarifada. 

III. predominância da oralidade no processo, imparcialidade do juiz e supremacia da confissão do 

réu como meio de prova. 

IV. celeridade do processo e busca da verdade real, o que faculta ao juiz determinar de ofício a 

produção de prova. 

Estão certos apenas os itens 

a) I e II. 

b) I e IV. 

c) II e III. 

d) I, III e IV. 

 

Questão 23 

Se o acusado estiver preso  preventivamente o inquérito policial deverá terminar dentro do prazo de:   

a) 10 dias, contado o prazo a partir da  data da instauração do inquérito policial pela Autoridade 

Policial.    

b) 10 dias, contado  o prazo a  partir do dia em  que se  executar a ordem de prisão.   

c) 15 dias, contado o prazo a  partir do dia em que se  executar a ordem de prisão.    

d) 30 dias, contado o prazo a partir da data da instauração do inquérito pela Autoridade Policial.    

 

Questão 24 

O empresário Dimas, cuja empresa está sediada em Petrolina – PE, investigado por crimes contra 

a ordem tributária e econômica em inquérito instaurado em Caruaru – PE, obteve notícia de que 

sofreria ação de busca e apreensão na empresa e, minutos antes da chegada da autoridade policial, 

retirou os documentos e valores, objetos da busca, e os levou para a casa de familiares na cidade 

de Juazeiro – BA. Os agentes federais, após realizarem a busca na sede da empresa, sem êxito, 

ouviram os empregados, em rápida diligência, e obtiveram informações acerca do paradeiro do 

investigado e dos objetos da busca e imediatamente se dirigiram a Juazeiro – BA, onde 

encontraram o investigado na casa de familiares, juntamente com dois sobrinhos — uma menina 

de onze anos de idade e um adolescente de treze anos de idade. Após exibirem o mandado judicial 

direcionado ao endereço da empresa, o investigado ofereceu oposição ao cumprimento da ordem 

judicial, sob o pretexto de esta não autorizar a busca no local, mantendo-se, assim, resistente ao 

cumprimento da ordem. Após todas as tentativas, sem sucesso, de fazer que Dimas abrisse a 

porta, os agentes a arrombaram. Após diligência nesse novo local, os agentes nada encontraram, 

contudo, desconfiaram da postura dos sobrinhos do investigado e decidiram fazer busca pessoal 

nos menores, tendo a agente executora encontrado os documentos presos com fita adesiva aos 

corpos dos jovens, que confessaram ter escondido os documentos por ordem e coação do tio. Ato 

contínuo, foram todos encaminhados para a delegacia local, a fim de que fossem tomadas as 

devidas providências, em especial a responsabilização do investigado pelos atos praticados.   

Considerando-se os meios de prova previstos no CPP, é correto afirmar que, nessa situação 

hipotética, 

a) as regras expressas do CPP chancelam o procedimento adotado pela Polícia Federal e entende-se 

que, pelo critério da proporcionalidade, os eventuais vícios ocorridos na diligência, pelos meios 

utilizados, não contaminam o objeto da prova. 

b) a atuação dos agentes federais, ao efetuarem a busca pessoal nos sobrinhos menores do investigado, 

eivou de vício o meio de prova pretendido, por descumprimento das formalidades legais, sendo 

inadmissíveis as provas obtidas ilicitamente. 
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c) a diligência não poderia ter sido cumprida em local diverso do constante no mandado judicial, 

sobretudo devido ao fato de a localização do imóvel estar sob a jurisdição de outro TRF, que não fazia 

parte do objeto da investigação. 

d) para que a busca e apreensão realizada fosse lícita, os agentes federais deveriam ter-se apresentado à 

competente autoridade policial do local, necessariamente, antes da diligência, e requisitado auxílio 

e(ou) acompanhamento da diligência, conforme preceito expresso do CPP. 

 
 

Questão 25 

O juiz, a requerimento do Ministério Público, decretou a incomunicabilidade do indiciado preso 

através de despacho fundamentado, como determina a Constituição Federal e o Código de 

Processo Penal. O defensor público: 

a) não poderá proceder entrevista pessoal e reservada com o acusado. 

b) não poderá proceder entrevista pessoal e reservada com o acusado somente pelo prazo de três dias, 

período máximo da incomunicabilidade. 

c) poderá proceder entrevista pessoal e reservada com o acusado. 

d) poderá proceder entrevista pessoal e reservada, desde que obtida a autorização judicial. 

 
 

Questão 26 

Avaliando inquérito  policial   instaurado  para  apurar  eventual crime  de  roubo  cometido  por  João,  

o  promotor  de justiça  decide  por  requerer  o  arquivamento,  sendo  o  pedido  homologado  pelo  

juiz.  Menos  de  seis  meses depois, o ofendido oferece queixa -crime. O  juiz deverá:   

a) receber a  queixa, pois  em caso de arquivamento de inquérito é possível ser reaberto com novas 

provas.    

b) receber  a  queixa,  porque  ainda  não  houve decadência.   

c) rejeitar  a  queixa ,  porque  o  crime  de  roubo  é  de ação  penal  pública  e  nunca  ensejaria  

queixa subsidiária.   

d) rejeitar  a  queixa,  com  o  fundamento  de  que  a queixa  subsidiária  somente  é  cabível  em  caso  

de inércia  do  promotor,  não  quando  este  pede  o arquivamento.  

 

Disciplina: Direito Empresarial III 
Professor:  Ronaldo Carvalho Silva Filho  
 

Questão 27 

A sociedade de Advogados “FREITAS, MARTINS & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS”, 

referência de profissionalismo e retidão, conta com profissionais capacitados e atendimento 

diferenciado personalizado. Um dos sócios o Sr. Governador Misterioso Carvalho, pessoa exemplar, 

de conduta ilibada, muito belo e estudioso, já de madrugada, e depois de assistir à vários programas do 

canal Multishow, especialmente o programa de TV foursome, estava a estudar a matéria Direito 

Falimentar, mais precisamente as pessoas legitimadas a ingressar com pedido de falência, quando uma 

indagação lhe tirou o sono. Caso a “FREITAS, MARTINS & CARVALHO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS” venha a passar por dificuldades financeiras, quem poderá requerer a falência da citada 

pessoa jurídica? Assinale a alternativa correta: 

a) Qualquer um dos sócios poderá requerer a falência da sociedade “Freitas, Martins & Carvalho 

Advogados Associados”. 

b) Somente o sócio majoritário poderá requerer a falência da sociedade “Freitas, Martins & Carvalho 

Advogados Associados”. 

c) Somente o credor com garantia real poderá requerer a falência da sociedade “Freitas, Martins & 

Carvalho Advogados Associados”. 

d) A sociedade “Freitas, Martins & Carvalho Advogados Associados” não está sujeita a falência. 
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Questão 28 

São João da Baliza Transporte Rodoviário Ltda é credora de um cheque emitido pela Peixaria 

FaceFish no valor de R$ 38.150,00 (trinta e oito mil cento e cinquenta reais) retornado por duas vezes 

em razão da insuficiência de fundos, objeto de protesto em razão do não pagamento. Pretende São João 

da Baliza Transporte Rodoviário Ltda ingressar com pedido de falência da Peixaria FaceFish. Neste 

sentido assinale a alternativa correta: 

a) O não pagamento do cheque pelo devedor configura ato de falência.  

b) O credor poderá ingressar com pedido de falência com fundamento na impontualidade injustificada. 

c) O credor por ser empresário não tem legitimidade para pleitear a falência de um devedor seu. 

d) O credor não poderá ingressar com pedido de falência com fundamento na impontualidade 

injustificada. 

 

 

Questão 29 

E, também sobre FALÊNCIA, é verdadeiro afirmar. 

a) O estado de falência é instalado a partir da denúncia de insolvência do devedor pelo credor ou da 

petição de confissão do próprio devedor. 

b) Como é chamada "execução concursal", pela própria natureza do instituto, não admite o 

contraditório. 

c) Como é um instituto unicamente de direito comercial, do processo falimentar estão excluídos os 

credores civis e outros não comerciantes. 

d) Os recursos cabíveis são: da decisão que decreta a falência cabe agravo de instrumento e da 

sentença que julga o pedido de falência cabe apelação. 

 

 

Questão 30 

A ação de falência tramitando na Justiça Estadual: 

a) será remetida à Justiça Federal se a União for credora do falido, mas desde que tenha habilitado o 

seu crédito na falência. 

b) será remetida à Justiça Federal se a União for credora do falido, independentemente de ter ou não 

habilitado o seu crédito na falência. 

c) não deve ser remetida à Justiça Federal, salvo se a União expressamente o requerer, e houver a 

concordância do administrador judicial e do Ministério Público com o pedido. 

d) não deve ser remetida à Justiça Federal, nem mesmo se nela intervier a União. 
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Questão 31 

É uma forma de debate onde as ideias são submetidas à discussão e contraposição, com objetivo de 

trazer um raciocínio mais claro sobre um tema. O texto está referindo-se a: 

a) Oratória 

b) Dialética 

c) Persuasão 

d)Retórica 
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Questão 32 

Marque a alternativa que contem apenas ―perguntas retóricas‖ 

a) Onde fica a estação? – Você acha que nasci ontem? – Qual a sua idade? 

b) Qual o valor do dólar hoje?  - Você foi aprovado no Exame da Ordem? 

c) Quem é que não quer ser aprovado na prova de hoje? – Com tanta corrupção, onde o Brasil vai 

parar? 

d) Quem você pensa que é?  -  Quantas vezes eu tenho que repetir a mesma coisa?  - Você estudou 

para a prova de hoje? 

 

 

Questão 33 
Faz parte da divisão do discurso, EXCETO: 

a) disposição 

b) elocução 

c) ação 

d) repetição 


