PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS – INDI 01/2019
ETAPA 1 - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
Vaga 1.1.1.: Direito
ORIENTAÇÕES GERAIS:
Esta prova tem duração máxima de 3h (três horas) e terá peso 2.
A avaliação é composta de 10 questões objetivas do tipo múltipla escolha, com cinco opções cada e uma questão
argumentativa\dissertativa.
O valor de cada questão objetiva será de 1 (um) ponto e da questão argumentativa\dissertativa será de 5 (cinco)
pontos.
ATENÇÃO:
•
•
•
•
•

O candidato deverá escrever seu nome e número da carteira de identidade de forma legível no local indicado.
Não danifique seu cartão-resposta.
Só serão consideradas as respostas devidamente marcadas no CARTÃO-RESPOSTA. Mais de uma marcação
para a mesma questão, a tornará nula.
O cartão-resposta deverá ser assinado e devolvido, OBRIGATORIAMENTE, ao EXAMINADOR.
Não é permitida a consulta de quaisquer materiais, uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico.

1ª QUESTÃO

l. Na web, os diferentes níveis de publicações/respostas
acessíveis, direta ou indiretamente, a quem publica o
conteúdo podem ser multimodais.

((ENADE 2017) A informação e os conteúdos
transbordam na web e o prefixo hiper, também aí, é
demandado. Nesse contexto de hiperinformação, as
ações de seguir, curtir, taguear e comentar ganham
destaque.

PORQUE
II. As publicações/respostas, além de poderem se basear
em outros textos, podem ser acrescidas de diferentes
tipos de linguagens, como imagens, vídeos e áudios.

O ato de seguir alguém, alguma publicação ou instituição
é, entre outras possibilidades, uma forma de filtrar algo
de interesse no meio e um oceano de conteúdo.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

Frente ao que se segue (ou ao que é de alguma forma
publicado) na rede, é possível ter diferentes níveis de
resposta: algumas acessíveis diretamente a quem publica
o conteúdo — curtir, comentar, redistribuir (sem
comentar), redistribuir com comentário fundamentado
(redistribuição crítica) etc.; outras não tão diretamente
acessíveis — publicações em outras redes ou espaços
sem referências diretas às origens.

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é
uma justificativa correta da l.
B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a
II não é uma justificativa correta da l.
C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma
proposição falsa.
D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma
proposição verdadeira.
E) As asserções I e II são proposições falsas.

ROJO, R.; BARBOSA, J. P. Géneros do discurso, multiletramentos e
hipermodernidade. In: Hipermodernidade, multiletramentos e
generos discursivos. São Paulo: Parábola, 2015 (adaptado).

Resposta: A
2ª QUESTÃO
Textos e hipertextos: procurando o equilíbrio
(ENEM 2017)

Considerando as informações apresentadas no texto,
avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre
elas.

Há um medo por parte dos pais e de alguns professores
de as crianças desaprenderem quando navegam, medo
de elas viciarem, de obterem informação não confiável,
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de elas se isolarem do mundo real, como se o
computador fosse um agente do mal, um vilão. Esse
medo é reforçado pela mídia, que costuma apresentar o
computador como um agente negativo na aprendizagem
e na socialização dos usuários. Nós sabemos que ninguém
corre o risco de desaprender quando navega, seja em
ambientes digitais ou em materiais impressos, mas é
preciso ver o que se está aprendendo e algumas vezes
interferir nesse processo a fim de otimizar ou orientar a
aprendizagem, mostrando aos usuários outros temas,
outros caminhos, outras possibilidades diferentes
daquelas que eles encontraram sozinhos ou daquelas que
eles costumam usar. É preciso, algumas vezes, negociar o
uso para que ele não seja exclusivo, uma vez que há
outros meios de comunicação, outros meios de
informação e outras alternativas de lazer. É uma questão
de equilibrar e não de culpar.

nitidamente percebido em momentos de viragem
histórica.
MENDES, G. F.; BRANCO, P. G. G. Curso de direito
constitucional. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2018
(adaptado).
A partir do excerto apresentado, avalie as afirmações a
seguir.
I. O poder constituinte originário existe para ordenar e
limitar juridicamente os poderes do Estado.
II. O poder constituinte originário é ilimitado, visto que o
povo outorga liberdade irrestrita para que o legislador
originário estabeleça uma nova Constituição,
conferindo ao Estado a forma de direito que lhe
aprouver.
III. Uma das características da natureza jurídica do poder
constituinte originário é ser ele incondicionado, não se
sujeitando a formas prefixadas para operar, bem
como não estando vinculado às convenções
anteriores que formavam a base da ordem jurídica
revogada.

COSCARELLI, C. V. Linguagem em (Dis)curso, n. 3, set-dez. 2009.

A autora incentiva o uso da internet pelos estudantes,
ponderando sobre a necessidade de orientação a esse
uso, pois essa tecnologia:

É correto o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)
E)

A) está repleta de informações confiáveis que
constituem fonte única para a aprendizagem dos
alunos.
B) exige dos pais e professores que proíbam seu uso
abusivo para evitar que se torne um vício.
C) tende a se tomar um agente negativo na
aprendizagem e na socialização de crianças e jovens.
D) possibilita maior ampliação do conhecimento de
mundo quando a aprendizagem é direcionada.
E) leva ao isolamento do mundo real e ao uso exclusivo
do computador se a navegação for desmedida.

I, apenas.
II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III

Resposta: C
4ª QUESTÃO
(ENADE 2018) Por meio da Lei n° 13.467/2017, também
chamada de Reforma Trabalhista, foi acrescido o inciso III
ao art. 62 da CLT, o qual trata das exceções sobre o
controle da jornada de trabalho, ficando determinado
que tal controle não se aplica aos empregados em regime
de teletrabalho. O art. 58 da CLT assim estabelece: “A
duração normal do trabalho, para os empregados em
qualquer atividade privada, não excederá de 8 (oito)
horas diárias, desde que não seja fixado expressamente
outro limite”.

Resposta: D
3ª QUESTÃO
(ENADE 2018) A autoridade máxima da Constituição,
reconhecida pelo constitucionalismo, vem de uma força
política capaz de estabelecer e manter o vigor normativo
do texto. Essa magnitude que fundamenta a validez da
Constituição, desde a Revolução Francesa, é conhecida
com o nome de poder constituinte originário. Como o
poder constituinte originário traça um novo sentido e um
novo destino para a ação do poder político, ele será mais

Considerando as informações apresentadas, avalie as
afirmações a seguir.
I. As horas extras, para os trabalhadores contratados na
forma de teletrabalho, são devidas quando, de alguma
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forma, houver compatibilidade com o controle de
jornada e caso estejam preenchidos os requisitos da
relação de emprego.
II. O acordo coletivo e o preenchimento dos requisitos da
relação de emprego são elementos indispensáveis
para que o empregado que labora em regime de
teletrabalho receba o pagamento de horas extras.
III. As horas extras, para os trabalhadores contratados na
forma de teletrabalho, são devidas somente quando
as partes, de forma expressa, assim ajustarem, ainda
que não preenchidos os requisitos da relação de
emprego.

A)
B)
C)
D)
E)

Resposta: E
6ª QUESTÃO
(OAB 2019) Sávio, servidor público federal, frustrado com
a ineficiência da repartição em que trabalha, passou a
faltar ao serviço. A Administração Pública, após constatar
que Sávio acumulou sessenta dias de ausência nos
últimos doze meses, instaurou processo administrativo
disciplinar para apurar a conduta do referido servidor.
Tendo como premissa esse caso concreto, assinale a
afirmativa correta.

É correto o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)
E)

II, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III.

I, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III

A) O processo administrativo disciplinar será
submetido a um procedimento sumário, mais
simples e célere, composto pelas fases da
instauração, da instrução sumária - que
compreende a indiciação, a defesa e o relatório e do julgamento.
B) A inassiduidade habitual configura hipótese de
demissão do serviço público, ficando Sávio
impedido de nova investidura em cargo público
federal pelo prazo de cinco anos, a contar do
julgamento.
C) Na hipótese de ser imputada a pena de demissão
a Sávio, é lícito à Administração Pública exigir
depósito de dinheiro como requisito de
admissibilidade do recurso administrativo, até
mesmo como forma de ressarcir os custos
adicionais que o poder público terá com o
processamento do apelo.
D) A falta de advogado constituído por Sávio no
processo administrativo é causa de nulidade,
tendo em vista que a ausência de defesa técnica
prejudica o exercício da ampla defesa por parte
do servidor arrolado.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.

Resposta: A
5ª QUESTÃO
(ENADE 2018) Os juristas costumam dividir as fontes do
direito em materiais e formais. Em síntese, aquelas
constituem os mais variados elementos e fatores que
influenciam e determinam a criação de normas jurídicas,
enquanto estas constituem precisamente a forma pela
qual se manifestam ou se exteriorizam tais normas. As
fontes formais primárias mais importantes do direito
empresarial são as normas que regem o exercício
profissional de atividade econômica organizada, ou seja,
as normas que disciplinam a empresa e os empresários.
RAMOS, A. L. S. C. Direito empresarial. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense.
São Paulo: Método, 2017 (adaptado).

A partir dessas informações, avalie as afirmações a seguir.
I. Os fatores econômicos são fontes materiais do direito
empresarial.
II. As normas que regem o exercício profissional de
atividade econômica organizada, ou seja, as normas
que disciplinam a empresa e os empresários, são
fontes formais do direito empresarial.
III. As normas do Código Civil brasileiro intituladas Direito
das Obrigações e Dos Contratos são fontes formais do
Direito Empresarial.

Resposta: A

7ª QUESTÃO

É correto o que se afirma em:
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(OAB 2019) O Ministro do Meio Ambiente recomenda ao
Presidente da República a criação de uma Unidade de
Conservação em área que possui relevante ecossistema
aquático e grande diversidade biológica. Porém, em razão
da grave crise financeira, o Presidente pretende que a
União não seja compelida a pagar indenização aos
proprietários dos imóveis inseridos na área da Unidade
de Conservação a ser criada.

centro-esquerda, que tinham uma agenda contrária à
negociação de acordos bilaterais com os EUA.
II. A Unasul inovou com a criação de Conselhos Setoriais
para lidar com questões específicas e consideradas
prioritárias, além dos Conselhos de Ministros e
Ministras das Relações Exteriores e de Chefes de
Estado e de Governo.
III. Do ponto de vista institucional, a Unasul representa
uma novidade na região no que se refere à governança
supranacional em que se fundamenta, seguindo o
exemplo da União Europeia, e não o do Mercosul, que
é intergovernamental.
IV. A formação da Unasul vincula-se ao objetivo de buscar
o desenvolvimento econômico, social e ambiental por
meio da cooperação entre os países, além de
fortalecer a autonomia dos Estados de modo
articulado com a autonomia da região.

Considerando o caso, assinale a opção que indica a
Unidade de Conservação que deverá ser criada.
A)
B)
C)
D)
E)

Estação Ecológica.
Reserva Biológica.
Parque Nacional.
Área de Proteção Ambiental.
Refúgio da Vida Silvestre.

Resposta: D

É correto apenas o que se afirma em:

8ª QUESTÃO

A)
B)
C)
D)
E)

A União de Nações Sul-Americanas (Unasul) apresentou,
desde o seu início, o discurso da diminuição das
assimetrias entre os países e da necessidade de que a
integração fosse um instrumento de promoção do
desenvolvimento económico, social e ambiental. O
discurso era inovador e estava de acordo com as
preferências
manifestadas
principalmente
pela
diplomacia presidencial. No entanto, os instrumentos
regionais ficaram aquém dos objetivos propostos, ainda
que estes fossem coerentes com a prática diplomática
consolidada ao longo dos anos. O desenvolvimento
institucional da Unasul tem apresentado mecanismos de
concertação política inovadores e, dessa forma, supriu
uma carência histórica importante nas relações sulamericanas, mas ainda resta saber que tipo de articulação
haverá com as demais experiências de regionalismo em
vigor na região, principalmente com o Mercosul.

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

Resposta: B
9ª QUESTÃO
(ENADE 2015) A alfabetização midiática e informacional
tem como proposta desenvolver a capacidade dos
cidadãos de utilizar mídias, bibliotecas, arquivos e outros
provedores de informação como ferramentas para a
liberdade de expressão, o pluralismo, o diálogo e a
tolerância intercultural que contribuem para o debate
democrático e a boa governança. Nos últimos anos, uma
ferramenta de grande valia para o aprendizado, dentro e
fora da sala de aula, têm sido os dispositivos móveis.
Como principal meio de acesso à internet e, por
conseguinte, às redes sociais, o telefone celular tem sido
a ferramenta mais importante de utilização social das
diferentes mídias, com apropriação de seu uso e
significado, sendo, assim, umas das principais formas
para o letramento digital da população. Esse letramento
desenvolve-se em vários níveis, desde a simples utilização
de um aplicativo de conversação com colegas até a
utilização em transações financeiras nacionais e
internacionais.

DESIDERÁ NETO, W. A. (Org). O Brasil e as novas dimensões da
integração regional. Rio de Janeiro: IPEA, 2014 (adaptado).

Considerando a dinâmica de formação da Unasul e seus
objetivos, avalie as afirmações a seguir.
I. A Unasul surgiu em 2008, fundamentada na ideia de
autonomia nacional e regional, em um contexto de
coincidência histórica, no qual os doze países da
América do Sul eram governados por presidentes de
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WILSON, C. et al. Alfabetização midiática e informacional: currículo
para formação de professores. Brasília: UNESCO, 2013 (adaptado).

a outros textos, por meio de hipertextos, links e
elementos imagéticos e sonoros.

A partir dessas informações, avalie as asserções a seguir
e a relação proposta entre elas.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é
uma justificativa correta da I.
B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a
II não é uma justificativa correta da I.
C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma
proposição falta.
D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma
proposição verdadeira.
E) As asserções I e II são proposições falsas.

I.
Uma pessoa letrada digitalmente tem capacidade
para localizar, filtrar e avaliar informação disponibilizada
eletronicamente e para se comunicar com outras pessoas
por meio de Tecnologias de informação e Comunicação.
PORQUE
II.
No letramento digital, desenvolve-se a habilidade
de construir sentidos a partir de textos que se conectam

Resposta: A

10ª QUESTÃO
(ENADE 2018) Considerando o infográfico apresentado, avalie as afirmações a seguir.

l. A distribuição da área plantada com transgênicos no mundo reflete o nível de desenvolvimento econômico dos
países.
II. Os Estados Unidos da América possuem a maior área plantada de algodão transgênico no mundo.
III. O hemisfério norte concentra a maior área de produção transgênica.
5
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IV. A área de produção de soja transgênica é maior no Brasil que na Argentina.
É correto apenas o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)
E)

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

Resposta: C
11ª QUESTÃO
Determinado município precisou adquirir produtos de informática no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), razão
pela qual fez publicar edital de licitação, na modalidade pregão, destinado exclusivamente à participação de
microempresas e empresas de pequeno porte. Observou-se, no entanto, que, na região em que está sediado tal ente
federativo, existiam apenas duas sociedades capazes de preencher os requisitos constantes do instrumento
convocatório e que apresentaram preços competitivos, a saber, Gama ME e Delta ME. Por ter apresentado a melhor
proposta, a sociedade Gama ME foi declarada vencedora do certame e apresentou todos os documentos necessários
para a habilitação. Considerando a situação narrada, responda aos itens a seguir.
A) O tratamento diferenciado conferido pelo Município às microempresas e empresas de pequeno porte é
constitucional?
B) O pregão deveria ser homologado?
Obs.: o(a) candidato(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

Resposta:
A) Sim. O tratamento favorecido dado às microempresas e empresas de pequeno porte tem respaldo constitucional,
na forma do Art. 170, inciso IX, da CRFB/88 OU no Art. 179 da CRFB/88. (2,0 pontos)
B) Não. A licitação destinada exclusivamente às microempresas e às empresas de pequeno porte não pode ser aplicada
quando não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos sediados no local ou regionalmente, e que sejam
capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, consoante o disposto no Art. 49, inciso
II, da Lei Complementar nº 123/06. (2,0 pontos).
Correção ortográfica: (1,0 ponto, sendo descontado 0,1 ponto por erro cometido até o limite do valor estabelecido
para o item).
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