Caderno de Provas
DIREITO
Edital Nº. 36/2011 – REITORIA/IFRN

29 de janeiro de 2012

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
 Escreva o seu nome completo e o número do seu documento de identificação no espaço indicado nesta capa.
 A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do
Caderno de Provas e preencher as Folhas de Respostas.
 O Caderno de Provas somente poderá ser levado depois de transcorridas 2 (duas) horas do início da
aplicação da prova.
 Confira, com máxima atenção, o Caderno de Provas, observando o número de questões contidas e se há
defeito(s) de encadernação e/ou de impressão que dificultem a leitura.
 A quantidade de questões e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir:
Tipo de questão
Discursiva
Múltipla escolha

Total de
questões
02 questões
25 questões

Pontuação por
questão
15 pontos
2,8 pontos

Total de
pontuação
30 pontos
70 pontos

 Para cada questão de múltipla escolha, há apenas uma resposta correta.
 Confira, com máxima atenção, se os dados (nome do candidato, inscrição, número do documento de
identidade, matéria/disciplina e opção de campus) constantes nas Folhas de Respostas estão corretos.
 Em havendo falhas nas Folhas de Respostas, comunique imediatamente ao fiscal de sala.
 As Folhas de Respostas não poderão ser dobradas, amassadas ou danificadas. Em hipótese alguma, serão
substituídas.
 Assine as Folhas de Respostas no espaço apropriado.
 Transfira as respostas para as Folhas de Respostas somente quando não mais pretender fazer
modificações.
 Não ultrapasse o limite dos círculos na Folha de Respostas das Questões de Múltipla Escolha.
 As questões discursivas deverão ser respondidas unicamente no espaço destinado para cada resposta nas
Folhas de Respostas das Questões Discursivas. Respostas redigidas fora do espaço reservado serão
desconsideradas.
 Ao retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal.
NOME COMPLETO:

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:

CONCURSO PÚBLICO – GRUPO MAGISTÉRIO
EDITAL Nº. 36/2011-REITORIA/IFRN

QUESTÕES DISCURSIVAS
ESTAS QUESTÕES DEVERÃO SER RESPONDIDAS NAS FOLHAS DE RESPOSTAS DAS QUESTÕES
DISCURSIVAS.

Questão 1
Caracterize os aspectos que distinguem a Sociedade Simples da Sociedade Empresária.
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Questão 2
Qual o conceito e quais os requisitos da Evicção?
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA
AS RESPOSTAS DESTAS QUESTÕES DEVERÃO SER ASSINALADAS NA FOLHA DE RESPOSTAS
DAS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA.
01. O elemento que pode estar presente no nome (filho, júnior, neto e sobrinho), consistindo em sinal
distintivo de pessoas de uma família é denominado de
A) axiônimo.
B) agnome.
C) prenome.
D) sobrenome referencial.

02. Constitui exemplo de pessoa jurídica de direito
A) privado, as associações.
B) público, as fundações.
C) público, os partidos políticos.
D) público interno, as pessoas regidas pelo direito internacional público.

03. O meio de extinção de obrigações entre pessoas que são, simultaneamente, credor e devedor uma da
outra denomina-se de
A) Confusão.
B) Novação.
C) Compensação.
D) Remissão.

04. Conforme previsto em súmula do Superior Tribunal de Justiça,
A) o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde.
B) é indispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a
negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.
C) o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entre a entidade de
previdência privada e seus participantes.
D) é permitido ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas em contratos bancários.
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05. No que se refere aos elementos acidentais do negócio jurídico, julgue os itens abaixo.
I

A condição deriva da vontade das partes ou das condições impostas pela lei.

II

Têm-se, por inexistentes, as condições impossíveis, quando resolutivas, e as de não fazer
coisa impossível.

III

Termo convencional é a cláusula contratual que subordina a eficácia do negócio jurídico a
evento futuro e certo.

Das afirmativas anteriores, apenas,
A) I está correta.
B) III está correta.
C) I e II estão corretas.
D) II e III estão corretas.

06. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores será exercida a título coletivo quando se tratar de
interesses ou direitos
A) difusos, assim entendidos, como os transindividuais, de natureza divisível, de que sejam titulares
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.
B) individuais homogêneos, assim entendidos, os decorrentes de origem comum.
C) difusos, assim entendidos, como os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares
pessoas determinadas ou determináveis e ligadas por uma relação jurídica base.
D) coletivos, assim entendidos, como os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular
grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por circunstâncias
de fato.

07. Sobre a responsabilidade civil nas relações de consumo, é correto afirmar que
A) o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da garantia legal, pois a própria lei confere a
garantia ao consumidor, independentemente da garantia contratual.
B) o fornecedor, réu em demanda indenizatória, poderá ter sua responsabilidade excluída se
comprovar a inexistência de culpa ou dolo.
C) o comerciante responderá subjetivamente, nos casos de responsabilidade por fato do produto ou
serviço.
D) a responsabilidade dos profissionais liberais é, em regra, subsidiária.

08. Conforme previsto no Código Civil, a doação
A) feita a entidade futura caducará , em doze meses, se a entidade não estiver constituída legalmente.
B) pode ser revogada por ingratidão do donatário, ou por inexecução do encargo.
C) feita a mais de uma pessoa, deve, expressamente, mencionar a distribuição entre elas, sob pena de
nulidade.
D) pode ser anulada pelo outro cônjuge, até dez anos depois de dissolvida a sociedade conjugal,
quando ela for feita do cônjuge adúltero ao seu cúmplice.
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09. No Título IX do Código Civil Brasileiro, que cuida da responsabilidade civil, tem-se que
A) o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o prejuízo por este causado, independentemente de culpa
da vítima ou de força maior.
B) aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele
caírem ou forem lançadas em lugar indevido.
C) o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la não se transmitem com a herança.
D) a responsabilidade civil é dependente da criminal.

10. Tanto o Código Civil quanto o Código de Defesa do Consumidor,
A) adotam, como regra, a reparação civil através da responsabilidade objetiva.
B) regulam relações entre partes que estão em natural desequilíbrio.
C) têm suas bases conceituais fincadas no princípio da boa-fé subjetiva.
D)

estabelecem a concepção social de contrato.

11. O princípio da identificação da publicidade, consagrado no art. 36 do CDC, proíbe a
A) publicidade abusiva.
B) publicidade enganosa por omissão.
C) publicidade clandestina e a subliminar.
D) propaganda abusiva.

12. O Código de Defesa do Consumidor apresenta, em seu artigo 82, os legitimados para exercer a defesa
coletiva dos interesses dos consumidores e das demais vítimas de acidentes de consumo. Para os fins
do artigo 81 do CDC, são legitimados(as)
A) as associações que são legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus
fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos pelo CDC, sem haver necessidade
de autorização assemblear.
B) a União, os Estados, os Municípios e os Distritos.
C) os órgãos e entidades da Administração Pública, direta ou indireta, desde que possuam
personalidade jurídica, mesmo que não se destinem à defesa dos interesses e direitos protegidos
pelo CDC.
D) o Ministério Público, os Distritos e os sindicatos.

13. O direito de reclamar, pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, caduca em trinta dias, tratando-se
de fornecimento de serviço e de produtos não-duráveis e, em noventa dias, tratando-se de fornecimento
de serviço e de produtos duráveis. Com base em tais prazos, é correto afirmar que
A) a decadência será obstada, por até trinta dias, com a reclamação comprovadamente formulada pelo
consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços.
B) inicia-se a contagem do prazo decadencial, no caso dos vícios aparentes, inexoravelmente, a partir
da entrega do produto ou do início da execução dos serviços.
C) a decadência será obstada pela instauração de inquérito civil, instrumento investigatório e privativo
do Ministério Público, até o seu encerramento.
D) inicia-se o prazo decadencial, tratando-se de vício oculto, assim que o lapso temporal da garantia
legal for exaurido.
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14. Nas ações coletivas de que o CDC trata, a sentença fará coisa julgada com efeitos
A) erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, nas ações
que versem sobre interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos.
B) ultra partes, nas ações que versem sobre interesses ou direitos individuais homogêneos.
C) erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, nas ações
que versem sobre interesses ou direitos coletivos.
D) erga omnes, no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e sucessores, nas
ações que versem sobre interesses ou direitos individuais homogêneos.
15. A Administração Pública, nos contratos regidos pelo CDC,
A) somente, poderá figurar como fornecedora de serviços.
B) somente, poderá figurar como consumidora.
C) poderá fazer uso de legislação própria, já que não se submete as normas do Código de Defesa do
Consumidor.
D) poderá figurar como consumidora e como fornecedora de serviços, em relações distintas.

16. Tendo por base o Código de Defesa do Consumidor (CDC), é correto afirmar que
A) a venda casada constitui modalidade de prática abusiva elencada no art. 39 do CDC.
B) o rol de práticas abusivas expresso no CDC é exaustivo.
C) não constitui prática abusiva o envio de produto ao consumidor, mesmo sem solicitação prévia, se,
juntamente com o produto, não for enviada qualquer cobrança.
D) não constitui prática abusiva, o fornecedor deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua
obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.

17. Sobre a proteção ao consumidor brasileiro e o mercado internacional, é correto afirmar que
A) o consumidor brasileiro que contrata com fornecedor estrangeiro, sem filial no Brasil, em razão de
previsão expressa em tratado internacional, poderá demandar contra o fornecedor no Brasil,
estando protegido pelas normas da Lei n. 8.078 de 1990, que são de ordem pública e interesse
social.
B) há precedentes do STJ no sentido de permitir, ao consumidor brasileiro, ajuizar uma ação em seu
domicílio, contra qualquer pessoa jurídica sediada em território nacional que integre o mesmo grupo
econômico do fornecedor localizado no estrangeiro, produtor do bem de consumo que foi adquirido.
C) os eventuais conflitos que advenham de contratos internacionais devem ser solucionados por meio
do Direito Internacional Público.
D) o contrato internacional B2C possui ampla regulamentação nas Américas, em especial na América
do Sul, ao contrário do que acontece na Europa.
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18. No que se refere às sociedades, julgue os itens abaixo.

I

Na sociedade em conta de participação, o contrato social produz efeito somente entre os
sócios, e a inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade
jurídica à sociedade.

II

Para que uma sociedade anônima seja constituída, são necessários, no mínimo, sete
acionistas.

III

Na sociedade em comum, os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por
escrito, podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de
qualquer modo.

Das afirmativas anteriores, apenas,
A) I está correta.
B) II está correta.
C) III está correta.
D) I e III estão corretas.

19. O conceito de empresário previsto no Código Civil
A) coincide com o conceito de fornecedor previsto no Código de Defesa do Consumidor.
B) não abrange quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda
com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir
elemento de empresa.
C) considera empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada, mesmo que
não haja a intenção de lucro.
D) permite que a atividade seja exercida em nome próprio ou alheio, desde que seja uma atividade
econômica.

20. Segundo o Decreto-Lei n.º 4.657 de 1942, também conhecido como a Lei de Introdução ao Código Civil,
A) será aplicada, para qualificar e reger as obrigações, em regra, a lei do país em que se constituírem.
B) a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliados os herdeiros.
C) será executada, no Brasil, a sentença proferida no estrangeiro, desde que tenha sido proferida por
juiz competente, ainda que não esteja traduzida.
D) a prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei brasileira, se houver algum
brasileiro envolvido em situação criminosa.
As questões 21 e 22 estão baseadas na Lei nº 9.394/1996 (LDB), atualizada pela Lei nº 11.741/2008,
que redimensiona os dispositivos referentes à educação profissional.
21. De acordo com o Art. 39 da LDB, a educação profissional e tecnológica abrange os cursos de
A) educação profissional técnica de nível médio; educação de jovens e adultos; educação profissional
tecnológica de graduação e pós-graduação.
B) educação profissional técnica de nível médio; educação de jovens e adultos; formação inicial e
continuada ou qualificação profissional.
C) educação profissional técnica de nível médio; educação profissional tecnológica de graduação;
formação básica para o trabalho.
D) educação profissional técnica de nível médio; educação profissional tecnológica de graduação e
pós-graduação; formação inicial e continuada ou qualificação profissional.
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22. A partir do que estabelece a Lei nº 9.394/1996, analise as afirmativas a seguir.
I

A educação profissional técnica de nível médio articulada, segundo essa Lei, será
desenvolvida nas formas integrada e concomitante.

II

A educação de jovens e adultos deverá ser oferecida, preferencialmente, articulada à
educação profissional.

III

As instituições de educação profissional e tecnológica oferecerão cursos regulares e cursos
especiais, abertos à comunidade.

IV

Na educação profissional técnica de nível médio, a preparação geral para o trabalho e,
facultativamente, a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios
estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em
educação profissional.

V

A educação profissional técnica de nível médio, por ter total autonomia pedagógica,
prescinde de organizar cursos seguindo as orientações contidas nas diretrizes curriculares
nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação.

Das afirmativas acima, estão corretas, apenas
A) I, II, III e IV.
B) II, III, IV e V.
C) I e V.
D) II e IV.

23. Um dos pressupostos norteadores do currículo para a educação de jovens e adultos integrada à
educação profissional técnica de nível médio é a formação integral do educando. Esse pressuposto
refere-se à
A) formação que integra, no currículo, o trabalho que o aluno jovem ou adulto já exercia na prática,
mas que não tinha habilitação para tal, oferecendo-lhe melhores oportunidades de emprego e
renda.
B) formação de cidadãos-profissionais comprometidos com a sustentabilidade local e com o espírito
competitivo, o que lhe permite ocupar as melhores vagas no mercado de trabalho e alavancar,
sustentavelmente, a economia local.
C) formação que contempla uma educação básica sólida, em vínculo estreito com a formação
profissional, com vistas a formar cidadãos-profissionais capazes de compreender e atuar no mundo
do trabalho de forma crítica, ética e competente.
D) formação que integra diferentes habilitações profissionais, permitindo que o aluno ocupe diversas
funções no mundo do trabalho, o que aumenta suas possibilidades de emprego e oportuniza ao
jovem ou adulto inserir-se mais adequadamente na sociedade.
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24. O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade
de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), como política pública, tem procurado contribuir para a
inclusão de jovens e adultos na sociedade. O decreto nº 5.840/2006 estabelece, como um dos objetivos
do PROEJA, elevar o nível de escolaridade dos trabalhadores.
A esse respeito, julgue os itens que seguem como verdadeiros (V) ou falsos (F):
(

)

O PROEJA tem como um dos seus fundamentos político-pedagógicos o trabalho como
princípio educativo.

(

)

A pesquisa como fundamento da formação do sujeito constitui-se em um dos princípios do
PROEJA, caracterizada como modo de produzir conhecimentos e contribuir para a
compreensão da realidade.

(

)

As instituições de ensino ofertantes de cursos e programas do PROEJA serão responsáveis
pela estruturação dos cursos oferecidos e o MEC responsável pela expedição de certificados
e diplomas.

(

)

Na educação profissional técnica de nível médio, o PROEJA poderá ser desenvolvido nas
formas integrada, concomitante e subsequente.

A opção que indica a sequência correta é
A) F, V, V, F.
B) V, V, F, F.
C) V, F, V, F.
D) V, F, V, V.

25. O processo de aprendizagem é explicado de diferentes formas, a depender da perspectiva teórica
adotada, nos campos da Psicologia do Desenvolvimento e da Psicologia da Aprendizagem.
Analise as afirmativas a seguir, julgando-as se verdadeiras (V) ou se falsas (F).
Para a perspectiva comportamentalista, a aprendizagem ocorre por processos de
condicionamento do comportamento. Nesse processo, nos casos de aprendizagem por
condicionamento operante, os reforçadores são importantes para modelar o comportamento
dos indivíduos.

(

)

(

)

(

)

(

)

As perspectivas construtivistas reconhecem como importantes as relações que são
estabelecidas entre o aluno, o professor, o colega e os conteúdos.

)

Para a abordagem inatista, a aprendizagem e o ambiente externo têm um papel determinante
no desenvolvimento dos indivíduos, tendo em vista que são inatos os atributos genéticos e
biológicos necessários para que o meio externo determine como serão constituídos os
indivíduos.

(

Na perspectiva genético-cognitivista piagetiana, a internalização é fundamental para o
processo de aprendizagem, pois é por meio da internalização que as pessoas fazem sua
autorregulação sempre que se deparam com um conflito cognitivo.
Na perspectiva sociocultural, o processo de aprendizagem impulsiona o processo de
desenvolvimento humano, considerando que é nas relações com o outro que as pessoas vão
se apropriando das significações que são socialmente construídas.

A opção que corresponde a sequência correta é
A) V, F, V, V, F.
B) F, V, F, V, V.
C) V, V, V, F, F.
D) V, F, F, V, V.
IFRN – Concurso Público – Grupo Magistério – Direito

9

