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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração da prova é de 2 horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto,
após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.

INSTRUÇÕES - PROVA DISCURSIVA
1- Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que contém DUAS questões discursivas, está completo.
2 - Confira o caderno de respostas, que contém quatro folhas, está completo. Para cada questão, há uma página para a
resposta definitiva e uma página para rascunho.

AGENDA
 08/06/2014, PROVAS OBJETIVAS.
 09/06/2014, Divulgação dos Gabaritos Preliminares e Disponibilização do Exemplar da Prova.
 19/06 a 20/06/2014, Interposição de Recurso Administrativo contra as Notas Preliminares das Provas
Discursivas.
 19/06 a 20/06/2014, Interposição de Recurso Administrativo contra as Notas Preliminares da Avaliação de
Títulos para os candidatos ao emprego de Advogado.
 23/06/2014, Disponibilização de todos os Recursos dos dias 19 e 20/06.
 24/06/2014, Resultados Finais.
 25/06/2014, Resultado Final do Concurso Público.

INFORMAÇÕES:
Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h
Internet: http://concursos.biorio.org.br
E-mail: nuclep2014@biorio.org.br

ADVOGADO – PROVA DISCURSIVA

2

CADERNO 1

ADVOGADO – QUESTÕES DISCURSIVAS

ADV02

CADERNO 1

Questão 1
Pedro foi cientificado pelo banco onde possui conta-corrente que houve o recebimento de ofício
determinando a prestação de informações ao Tribunal de Contas da União, originado de procedimento
especial administrativo transitando perante aquele órgão.
O correntista, após receber tal comunicação, procura o seu advogado para saber a origem da
investigação perpetrada pela Corte de Contas. Após as diligências de praxe, o advogado verifica que
existe um procedimento administrativo contra a sociedade empresária YYY e seus sócios, dentre os
quais Pedro, por contratos administrativos considerados irregulares. Os sócios da empresa não
receberam qualquer notificação quanto ao procedimento. Por outro lado, identifica-se que a decisão de
quebra do sigilo bancário dos sócios partiu do Ministro-Relator do Tribunal de Contas da União. Diante
dessas informações o advogado sugere a utilização do Poder Judiciário para resolver o problema.
Comente os principais aspectos que o advogado pode explorar.

Questão 2
A União Federal pretende transferir serviços de transportes ferroviários para empresas privadas,
estabelecendo condições em edital tornado público e amplamente divulgado. Acorreram diversas
empresas nacionais e estrangeiras formalizando suas propostas. Ao final do procedimento foi escolhida
vencedora a empresa Bela S-A tendo as demais empresas sido desqualificadas no decorrer do processo.
Após observados os prazos legais houve a assinatura do documento pertinente e a assunção dos
serviços. As cláusulas estabelecidas foram as usuais.
Aponte os institutos jurídicos utilizados e descreva suas características.
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