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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Português 

 
 

Atenção: As questões de números 1 a 8 referem-se ao texto  
 abaixo. 
 
 

Todos os jogos se compõem de duas partes: um jogo ex-

terior e um jogo interior. O exterior é jogado contra um adversá-

rio para superar obstáculos exteriores e atingir uma meta exter-

na. Para o domínio desse jogo, especialistas dão instruções so-

bre como utilizar uma raquete ou um taco e como posicionar os 

braços, as pernas ou o tronco para alcançar os melhores resul-

tados. Mas, por algum motivo, a maioria das pessoas têm mais 

facilidade para lembrar estas instruções do que para executá-

las. 

Minha tese é que não encontraremos maestria nem sa-

tisfação em algum jogo se negligenciarmos as habilidades do jo-

go interior. Este é o jogo que se desenrola na mente do jogador, 

e é jogado contra obstáculos como falta de concentração, ner-

vosismo, ausência de confiança em si mesmo e autocondena-

ção. Em resumo, este jogo tem como finalidade superar todos 

os hábitos da mente que inibem a excelência do desempenho. 

Muitas vezes nos perguntamos: Por que jogamos tão 

bem num dia e tão mal no outro? Por que ficamos tensos numa 

competição ou desperdiçamos jogadas fáceis? Por que demo-

ramos tanto para nos livrar de um mau hábito e aprender um 

novo? As vitórias no jogo interior talvez não acrescentem novos 

troféus, mas elas trazem recompensas valiosas, que são per-

manentes e que contribuem de forma significativa para nosso 

sucesso posterior, tanto na quadra como fora dela.  

 
(Adaptado de W. Timothy Gallwey. O jogo interior de tênis. Trad. 
de Mario R. Krausz. S.Paulo: Textonovo, 1996. p.13) 

 

1. De acordo com o texto, é correto dizer que  
 

(A) o jogo interior está relacionado à satisfação pessoal 
do jogador, não tendo relação direta com seu de-
sempenho numa partida. 

 

(B) os obstáculos confrontados no jogo interior encon-
tram-se no próprio indivíduo e não em seu adver-
sário.  

 

(C) os especialistas preocupam-se apenas com instru-
ções que aprimorem o jogo exterior, esquecendo-se 
de tratar do jogo interior. 

 

(D) as recompensas propiciadas pelo jogo interior só se 
tornam permanentes com a prática do jogo exterior. 

 

(E) a prática do jogo interior pode até mesmo dispensar 
as instruções que costumam ser dadas para o de-
senvolvimento do jogo exterior. 

2. As indagações feitas no início do terceiro parágrafo 
 

(A) consideram diversas dificuldades e deficiências que 
se relacionam exclusivamente com o exercício do jo-
go exterior. 

 
(B) apontam para comportamentos inexplicáveis na prá-

tica do esporte, mas que na verdade são típicos de 
todos os seres humanos. 

 
(C) constituem perguntas retóricas, cujo objetivo é 

apenas mostrar a perplexidade do autor quando con-
sidera a instabilidade na prática do jogo exterior. 

 
(D) encontram respostas apenas a partir do momento 

em que se abandona o ambiente esportivo para con-
siderar a vida em sentido amplo. 

 
(E) sugerem que problemas pouco compreensíveis do 

ponto de vista do jogo exterior podem ser esclareci-
dos da perspectiva do jogo interior. 

_________________________________________________________ 
 

3. ... se negligenciarmos as habilidades do jogo interior. 
 

 Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma 
verbal resultante será: 

 

(A) forem negligenciadas. 

(B) fosse negligenciado. 

(C) sejam negligenciadas. 

(D) for negligenciado. 

(E) serem negligenciadas. 

_________________________________________________________ 
 

4. O verbo empregado no plural que também poderia ter sido 
flexionado no singular, sem prejuízo para a correção, está 
em: 

 
(A) Para o domínio desse jogo, especialistas dão instru-

ções sobre ... 
 
(B) Todos os jogos se compõem de duas partes ... 
 
(C) As vitórias no jogo interior talvez não acrescentem 

novos troféus ... 
 
(D) Mas, por algum motivo, a maioria das pessoas têm 

mais facilidade para ... 
 
(E) ... todos os hábitos da mente que inibem a excelên-

cia do desempenho. 
_________________________________________________________ 
 

5. Substituindo-se os elementos grifados em segmentos do 
texto, com os ajustes necessários, ambos os pronomes fo-
ram empregados corretamente em: 

 
(A) como posicionar os braços / alcançar os melhores 

resultados = como posicioná-los / alcançar-lhes 
 
(B) não encontraremos maestria / negligenciarmos as 

habilidades = não encontraremo-la / negligenciarmo-
nas 

 
(C) especialistas dão instruções / como utilizar uma 

raquete = especialistas dão-nas / como utilizá-la  
 
(D) superar obstáculos exteriores / atingir uma meta 

externa = superar-nos / atingi-la 
 
(E) não acrescentem novos troféus / elas trazem recom-

pensas = não lhes acrescentem / elas as tra- 
zem 
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6. Para o domínio desse jogo, especialistas dão instruções 

sobre como utilizar uma raquete ou um taco e como posi-

cionar os braços, as pernas ou o tronco para alcançar os 

melhores resultados. Mas, por algum motivo, a maioria 

das pessoas têm mais facilidade para lembrar estas instru-

ções do que para executá-las. 

 

 Os elementos grifados no trecho acima podem ser substi-
tuídos corretamente, na ordem dada, por: 

 

(A) a respeito de − a fito de − Ademais 
 

(B) em torno de − afim de − Não obstante 
 

(C) acerca de − a fim de − Porém 
 

(D) a cerca de − a fim de − Conquanto 
 

(E) em torno de − a fito de − Porém 
_________________________________________________________ 
 

7. Sobre a pontuação empregada em um segmento do texto, 
é correto afirmar: 

 

(A) Em mas elas trazem recompensas valiosas, que são 
permanentes e que contribuem de forma significati-
va... (3

o
 parágrafo), a retirada da vírgula implicaria 

prejuízo para o sentido. 
 

(B) Em Todos os jogos se compõem de duas partes: um 
jogo exterior e um jogo interior (1

o
 parágrafo), os 

dois-pontos introduzem uma consequência do que 
foi enunciado. 

 

(C) Em Este é o jogo que se desenrola na mente do jo-
gador, e é jogado contra obstáculos como... (2

o
 pa-

rágrafo), a retirada da vírgula implicaria prejuízo para 
a correção. 

 

(D) Em Para o domínio desse jogo, especialistas dão 
instruções sobre como utilizar uma raquete ou um 
taco... (1

o
 parágrafo), a vírgula isola um segmento 

que indica causa em relação ao que vai ser enun-
ciado. 

 

(E) Em Este é o jogo que se desenrola na mente do jo-
gador (2

o
 parágrafo), uma vírgula poderia ser coloca-

da imediatamente depois do termo jogo, sem pre-
juízo para o sentido e a correção. 

_________________________________________________________ 
 

8. As vitórias no jogo interior talvez não acrescentem novos 

troféus, mas elas trazem recompensas valiosas, [...] que 

contribuem de forma significativa para nosso sucesso pos-

terior, tanto na quadra como fora dela. 

 

 Mantêm-se adequados o emprego de tempos e modos 
verbais e a correlação entre eles, ao se substituírem os 
elementos sublinhados na frase acima, na ordem dada, 
por: 

 

(A) tivessem acrescentado  −  trariam  −  contribuírem 
 

(B) acrescentassem  −  têm trazido  −  contribuírem 
 

(C) tinham acrescentado  −  trarão  −  contribuiriam 
 

(D) acrescentariam  −  trariam  −  contribuíram  
 

(E) tenham acrescentado  −  trouxeram  −  contribuíram 

Atenção: As questões de números 9 a 15 referem-se ao texto 
 abaixo. 
 

 

Discos voadores 
 

Faz tempo que não se veem discos voadores. Passou a 

moda? Os ETs não nos querem mais? Enjoaram de nós? Can-

saram-se da paisagem do planeta e foram rodopiar em outras 

galáxias? Terão achado que os pintamos feios demais? Ou nós 

é que simplesmente desistimos deles? 

Cresci no auge da boataria. Começou com um piloto nor-

te-americano de caças contando que havia visto nove estranhos 

discos voadores brilhantes evoluindo perto de um monte, no es-

tado de Washington. Era 24 de junho de 1947, Guerra Fria, e a 

onda começou: seria coisa dos russos ou de outro planeta. Ven-

ceu a hipótese de naves vindas do espaço sideral, bem mais 

sensacional e perturbadora. Depois, outras formas de objetos 

voadores não identificados foram engrossando a onda.  

Antes, não se via. Cronistas de reinos passados, gênios 

das navegações, historiadores, cientistas, jornais, cronistas dos 

primeiros quatrocentos anos da imprensa não falam de discos, 

pratos ou charutos voadores, nem de pessoas que os tivessem 

avistado. Ninguém foi abduzido de 1950 para trás. As religiões 

não deixavam sequer pensarmos em outros mundos, quanto 

mais em outros seres. Pois, se Deus houvesse criado outros se-

res em outros mundos, teria contado para os profetas. Portanto, 

não havia. 

Minto. O profeta Ezequiel, de 600 anos antes de Cristo, 

relata que viu grandes rodas luminosas girando no ar, subindo e 

descendo, e havia seres lá dentro. Melhor pensar que eram an-

jos. Antes da boataria, só deuses e anjos desciam até a super-

fície da Terra; e diabos subiam.  

 
(Adaptado de Ivan Ângelo. Certos homens. Porto Alegre: 
Arquipélago, 2011. p.151-2) 

 

 

9. Com relação aos discos voadores, o autor 
 

(A) mostra-se convencido de sua existência, apresen-
tando argumentos que vão do testemunho de um pi-
loto americano até um episódio bíblico. 

 

(B) sugere que foram apenas um modismo, limitado a 
um período relativamente curto quando considerada 
a história da humanidade. 

 

(C) afirma que a visão deles, como ocorre com todo fe-
nômeno espiritual, só costuma ser concedida àque-
les dispostos a acreditar antes de ver. 

 

(D) mostra-se surpreso por evidências como as que 
foram noticiadas a partir de 1950 terem demorado 
tanto a surgir. 

 

(E) sugere que a sua existência não poderia ser com-
provada a não ser com o auxílio de uma nova reli-
gião, diferente daquela do passado. 
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10. O segmento do texto corretamente expresso em outras 
palavras está em: 

 

(A) Cresci no auge da boataria = Coloquei-me acima do 
falatório 

 
(B) rodopiar em outras galáxias = ficar girando em ou-

tros sistemas estelares 
 
(C) Cronistas de reinos passados = Tabeliães de monar-

quias preconizadas 
 
(D) Ninguém foi abduzido = Nenhuma pessoa foi agra-

ciada 
 
(E) naves vindas do espaço sideral = naus chegadas de 

um lugar improvável 
_________________________________________________________ 
 

11. ... e anjos desciam até a superfície da Terra ... 
 

 O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o 
grifado acima está em: 

 

(A) ... que simplesmente desistimos deles?  
 
(B) Cresci no auge da boataria.  
 
(C) ... que não se veem discos voadores. 
 
(D) As religiões não deixavam sequer ...  
 
(E) ... seria coisa dos russos ou de outro planeta. 

_________________________________________________________ 
 

12. Uma redação alternativa para um segmento do texto, em 
que se mantêm a lógica e a correção, é: 

 

(A) Melhor pensar que eram anjos, por que antes da 
boataria, só desciam na superfície da Terra deuses 
e anjos.  

 
(B) Fazem muitos anos que não são vistos discos voa-

dores: nos perguntamos se foi por causa de que a 
moda passou ou se os ETs já não nos querem mais. 

 
(C) Cresci no auge da boataria, cuja começou com nove 

estranhos discos voadores brilhantes que haviam 
visto um piloto norte-americano de caças. 

 
(D) Antes de 1950, ninguém foi abduzido, embora as re-

ligiões não deixavam que sequer pensemos em ou-
tros mundos, muito menos em outros seres. 

 
(E) O profeta Ezequiel relata ter visto grandes rodas lu-

minosas que giravam no ar, subiam e desciam, e em 
cujo interior existiam seres. 

_________________________________________________________ 
 

13. Cronistas de reinos passados, gênios das navegações [...] 
não falam de discos, pratos ou charutos voadores ... 

 

 O verbo que NÃO foi empregado com o mesmo tipo de 
complemento que o verbo grifado acima está em: 

 

(A) ... sequer pensarmos em outros mundos ...  
 
(B) Enjoaram de nós? 
 
(C) Venceu a hipótese de naves ... 
 
(D) Começou com um piloto norte-americano de caças ... 
 
(E) ... que simplesmente desistimos deles? 

14. Considere: 
 
 ...... angústia de imaginar que o homem pode estar só no 

universo soma-se a curiosidade humana, que se prende  
......  tudo o que é desconhecido, para que não desa-
pareça de todo o interesse por pistas que dariam embasa-
mento  ......  teses de que haveria vida em outros planetas.  

 
 Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na 

ordem dada: 
 

(A) À − a − às 
 
(B) A − à − as 
 
(C) À − a − as 
 
(D) A − a − às 
 
(E) À − à − as 

_________________________________________________________ 
 

15. Está inteiramente adequada a pontuação da frase: 
 

(A) Objetos voadores não identificados, mais conheci-
dos como óvnis foram, não apenas objeto, de acalo-
radas controvérsias, como tema de inúmeros filmes 
de sucesso, principalmente aqueles produzidos em 
Hollywood essa verdadeira fábrica de sonhos. 

 
(B) Objetos voadores, não identificados, mais conheci-

dos como óvnis foram, não apenas objeto de acalo-
radas controvérsias, como tema de inúmeros filmes 
de sucesso, principalmente, aqueles produzidos em 
Hollywood essa verdadeira fábrica de sonhos. 

 
(C) Objetos voadores não identificados mais conheci-

dos, como óvnis foram não apenas, objeto de acalo-
radas controvérsias, como tema de inúmeros filmes, 
de sucesso, principalmente aqueles produzidos, em 
Hollywood, essa verdadeira fábrica de sonhos. 

 
(D) Objetos voadores não identificados, mais conheci-

dos como óvnis, foram não apenas objeto de acalo-
radas controvérsias, como tema de inúmeros filmes 
de sucesso, principalmente aqueles produzidos em 
Hollywood, essa verdadeira fábrica de sonhos.  

 
(E) Objetos voadores, não identificados, mais conheci-

dos como óvnis foram não apenas, objeto de acalo-
radas controvérsias, como tema de inúmeros filmes, 
de sucesso principalmente aqueles produzidos em 
Hollywood, essa verdadeira fábrica de sonhos. 

_________________________________________________________ 
 

 
Raciocínio Lógico-Matemático 

 
16. Pedro é um atleta que se exercita diariamente. Seu trei-

nador orientou-o a fazer flexões de braço com a frequên-
cia indicada na tabela abaixo. 

 
Dia da semana Número de flexões de braço

2as e 5as feiras 40 
3as e 6as feiras 10 

4as feiras 20 
sábados 30 

domingos nenhuma 

 
 No dia de seu aniversário, Pedro fez 20 flexões de braço. 

No dia do aniversário de sua namorada, 260 dias depois 
do seu, Pedro 

 
(A) não fez flexão. 
(B) fez 10 flexões. 
(C) fez 20 flexões. 
(D) fez 30 flexões. 
(E) fez 40 flexões. 
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17. Sobre uma prateleira retangular de 42 cm por 18 cm serão 
acomodadas embalagens de leite, que têm a forma de cai-
xas retangulares de dimensões 6 cm, 9 cm e 15 cm. To-
das as embalagens deverão ter uma de suas faces total-
mente apoiada na prateleira. Nessas condições, o número 
máximo de embalagens que poderão ser acomodadas é 

 

 

(A) 11. 
 
 
(B) 12. 
 
 
(C) 13. 
 
 
(D) 14. 
 
 
(E) 15. 

_________________________________________________________ 
 

18. Cinco equipes paulistas participam de um campeonato de 
futebol. Na última rodada, em que todos os times do cam-
peonato disputaram um único jogo, houve quatro partidas 
envolvendo pelo menos uma dessas cinco equipes. Nes-
sas quatro partidas, foram marcados, no total, três gols. 
Somente com tais informações, é correto concluir que o 
número de equipes paulistas que, na referida rodada, 
tiveram 0 a 0 como placar de seus jogos foi  

 

 

(A) no mínimo 1 e no máximo 3. 
 
 
(B) no mínimo 1 e no máximo 4. 
 
 
(C) no mínimo 1 e no máximo 5. 
 
 
(D) no mínimo 2 e no máximo 3. 
 
 
(E) no mínimo 2 e no máximo 4. 

_________________________________________________________ 
 

19. Em um concurso de televisão, há uma caixa fechada com 
nove bolas, sendo três brancas, três azuis e três verdes. O 
participante responde nove perguntas do apresentador e, 
a cada resposta correta, retira uma bola da caixa. O parti-
cipante, que só identifica a cor da bola após retirá-la da 
caixa, ganha o prêmio do programa se conseguir retirar da 
caixa pelo menos uma bola de cada cor. Para que o parti-
cipante tenha certeza de que ganhará o prêmio, indepen-
dentemente de sua sorte ao retirar as bolas da caixa, de-
verá responder corretamente, no mínimo, 

 

 

(A) 3 perguntas. 
 
 
(B) 5 perguntas. 
 
 
(C) 6 perguntas. 
 
 
(D) 7 perguntas. 
 
 
(E) 9 perguntas. 

20. Huguinho, Zezinho e Luizinho, três irmãos gêmeos, esta-
vam brincando na casa de seu tio quando um deles que-
brou seu vaso de estimação. Ao saber do ocorrido, o tio 
perguntou a cada um deles quem havia quebrado o vaso. 
Leia as respostas de cada um. 

 
 Huguinho → “Eu não quebrei o vaso!” 
 Zezinho → “Foi o Luizinho quem quebrou o vaso!” 
 Luizinho → “O Zezinho está mentindo!” 
 
 Sabendo que somente um dos três falou a verdade, con-

clui-se que o sobrinho que quebrou o vaso e o que disse a 
verdade são, respectivamente, 

 
(A) Huguinho e Luizinho. 
 
(B) Huguinho e Zezinho. 
 
(C) Zezinho e Huguinho. 
 
(D) Luizinho e Zezinho. 
 
(E) Luizinho e Huguinho. 

_________________________________________________________ 
 

21. A Seguradora Sossego veiculou uma propaganda cujo 
slogan era: 

 
 “Sempre que o cliente precisar, terá Sossego ao seu lado.” 
 
 Considerando que o slogan seja verdadeiro, conclui-se 

que, necessariamente, se o cliente 
 

(A) não precisar, então não terá Sossego ao seu lado. 
 
(B) não precisar, então terá Sossego ao seu lado. 
 
(C) não tiver Sossego ao seu lado, então não precisou. 
 
(D) tiver Sossego ao seu lado, então não precisou. 
 
(E) tiver Sossego ao seu lado, então precisou. 

_________________________________________________________ 
 

22. Marina possui um jogo de montar composto por várias pe-
ças quadradas, todas de mesmo tamanho. A única forma 
de juntar duas peças é unindo-as de modo que elas fi-
quem com um único lado em comum. Juntando-se três 
dessas peças, é possível formar apenas dois tipos dife-
rentes de figuras, mostradas abaixo. 

 

 
 

 Note que as duas figuras podem aparecer em diferentes 
posições, o que não caracteriza novos tipos de figuras. O 
número de tipos diferentes de figuras que podem ser for-
mados juntando-se quatro dessas peças é igual a 

 
(A) 4. 
 
(B) 5. 
 
(C) 6. 
 
(D) 7. 
 
(E) 8. 
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23. A soma dos dígitos do número 374 é 14, pois 3 + 7 + 4 = 14. 
O menor número inteiro e positivo que deve ser somado ao 
número 2970 para que se obtenha como resultado um 
número cuja soma dos dígitos seja igual a 2 é 
 

(A)   970. 
 

(B) 1130. 
 

(C) 7031. 
 

(D) 7130. 
 

(E) 8030. 
_________________________________________________________ 
 

24. Em uma urna, existem 80 bolas. Em cada bola, está mar-
cado um número inteiro diferente. Desses números, 55 
são pares e, dentre os ímpares, todos são múltiplos de 3. 
Se em metade das bolas está marcado um número múl-
tiplo de 3, a quantidade de bolas que estão marcadas com 
um número múltiplo de 6 é igual a 
 

(A) 15. 
 

(B) 20. 
 

(C) 25. 
 

(D) 30. 
 

(E) 40. 
_________________________________________________________ 
 

25. São mostrados a seguir os confrontos da fase quartas de 
finais de um torneio de basquete fictício, disputado por 
equipes sul-americanas. Além das equipes, estão indica-
dos os países aos quais elas pertencem. 
 

(1) Equipe A (Argentina) × Equipe B (Brasil) 
 
(2) Equipe C (Uruguai) × Equipe D (Venezuela) 
 
(3) Equipe E (Brasil) × Equipe F (Brasil) 
 
(4) Equipe G (Brasil) × Equipe H (Argentina) 

 
 Na próxima fase do torneio (semifinais), os confrontos, a 

princípio, serão: 

Vencedor do confronto 1 x Vencedor do confronto 2

Vencedor do confronto 3 x Vencedor do confronto 4
*

 
 

 A regra do torneio, porém, prevê que tais confrontos pos-
sam ser rearranjados: apenas no caso de haver exata-
mente dois times de um mesmo país classificados para as 
semifinais, eles terão necessariamente de se enfrentar 
nessa fase, independentemente do arranjo definido em *. 
Nessas condições, caso a equipe E se classifique, seu 
adversário nas semifinais será necessariamente uma den-
tre as equipes: 
 

(A) G ou H. 
 

(B) B ou G ou H. 
 

(C) A ou B ou C ou D ou G. 
 

(D) B ou C ou D ou G ou H. 
 

(E) B ou C ou D ou G. 

 
Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho 

 
26. Um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) re-

quereu licença para o período de 2 a 10 de agosto de 
2011. Em 4 de agosto do mesmo ano ele proferiu decisão 
em um processo. Esse ato pode ser considerado  
 
(A) irregular, pois em nenhuma hipótese um Ministro li-

cenciado pode proferir decisão. 
 
(B) irregular, pois, obrigatoriamente, deveria ter reas-

sumido o cargo para tanto. 
 
(C) regular, se não houver contraindicação médica, des-

de que tenha havido pedido de vista antes da licença. 
 
(D) regular, se não houver contraindicação médica, pois 

um Ministro licenciado pode proferir decisão em 
qualquer situação. 

 
(E) regular, se não houver contraindicação médica, des-

de que os demais Ministros concordem de forma 
expressa. 

_________________________________________________________ 
 

27. Durante o período de férias, o Presidente do TST poderá 
convocar, se urgente, sessão extraordinária, com antece-
dência de 
 
(A) 48 horas, para julgamento de ação de dissídio cole-

tivo. 
 
(B) 48 horas, para julgamento de ação de dissídio indi-

vidual. 
 
(C) 72 horas, para julgamento de mandado de segu-

rança. 
 
(D) 72 horas, para julgamento de ação declaratória alu-

siva à greve. 
 
(E) 72 horas, para julgamento de recurso de revista. 

_________________________________________________________ 
 

28. A determinação de inclusão em pauta de julgamento de 
agravo regimental ao Órgão Especial contra decisão do 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho compete 
 
(A) ao Presidente do TST. 
(B) ao Vice-Presidente do TST. 
(C) a qualquer Ministro do TST. 
(D) ao Ministro Presidente de Turma do TST. 
(E) ao Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. 

_________________________________________________________ 
 

29. Requer quórum de dois terços dos votos dos Ministros do 
Órgão Especial a 
 
(A) aprovação de emenda regimental.  
(B) deliberação preliminar acerca de proposta de edição 

de súmula.  
(C) eleição dos Ministros para cargos de direção do TST.  
(D) aprovação, revisão e cancelamento de precedente 

normativo.  
(E) declaração de inconstitucionalidade de lei. 

_________________________________________________________ 
 

30. O Pleno do TST editou emenda regimental para acrescen-
tar dispositivo ao Regimento Interno. Esse ato pode ser 
considerado formalmente INCORRETO, uma vez que a 
 
(A) competência para sua edição é do Presidente do 

TST.  
(B) competência para sua edição é do Órgão Especial 

do TST.  
(C) alteração deveria ter sido realizada por resolução admi-

nistrativa.  
(D) alteração deveria ter sido realizada por ato regi-

mental.  
(E) alteração deveria ter sido realizada por resolução. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Noções de Direito Constitucional  

 
31. Determinado Tribunal de Justiça estadual possui Órgão 

Especial composto por seu Presidente e mais 24 mem-
bros, provendo-se 

 
(A) metade das vagas por antiguidade e a outra metade 

por eleição pelos demais membros do Órgão Es-
pecial. 

 
(B) 2/3 das vagas por antiguidade e 1/3 por eleição pelo 

Tribunal Pleno. 
 
(C) metade das vagas por antiguidade e a outra metade 

por eleição pelo Tribunal Pleno. 
 
(D) 1/3 das vagas por antiguidade e 2/3 por eleição pelo 

Tribunal Pleno.  
 
(E) 2/3 das vagas por antiguidade e 1/3 por eleição 

pelos demais membros do Órgão Especial. 
_________________________________________________________ 
 

32. Considere as seguintes situações hipotéticas de atos 
administrativos das respectivas autoridades competentes: 

 
 I. Diego, naturalizado brasileiro, com 42 anos, notável 

saber jurídico e reputação ilibada, é nomeado, após 
regular aprovação pelo Senado Federal, pelo Pre-
sidente da República e pelo Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça. 

 
 II. Joaquim, angolano, com idoneidade moral compro-

vada, adquire a nacionalidade brasileira após residir 
no Brasil por seis meses ininterruptos. 

 
 III. Paolo, nascido na Itália e naturalizado brasileiro no 

ano de 2009, é preso em flagrante no ano de 2011 
após se envolver comprovadamente com o crime 
de tráfico ilícito de entorpecentes nos âmbitos na-
cional e internacional. Paolo acaba extraditado, obser-
vado o devido processo legal, ao país de origem. 

 
 IV. Lincoln, filho de Maria, brasileira, e Peter, america-

no, nasce na cidade de Miami, nos Estados Unidos 
e é registrado na Repartição Brasileira competen-
te. Lincoln será considerado brasileiro nato, desde 
que venha residir no Brasil a qualquer tempo. 

 
 De acordo com a Constituição Federal Brasileira, estão 

corretos os atos indicados APENAS em 
 
(A) I e III. 
 
(B) I, II e III. 
 
(C) II, III e IV. 
 
(D) I, II e IV. 
 
(E) II e IV. 

_________________________________________________________ 
 

33. No tocante aos direitos sociais, estabelecidos na Consti-
tuição Federal de 1988, NÃO se aplica, dentre outros, aos 
servidores ocupantes de cargo público, o direito 

 
(A) à participação nos lucros, ou resultados, desvincu-

lada da remuneração. 
 
(B) ao salário-mínimo fixado em lei, nacionalmente 

unificado. 
 
(C) à remuneração do serviço extraordinário superior, no 

mínimo, em cinquenta por cento à do normal. 
 
(D) ao salário-família pago em razão do dependente do 

trabalhador de baixa renda nos termos da lei. 
 
(E) à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio 

de normas de saúde, higiene e segurança. 

34. Ao discorrer sobre os princípios constitucionais que devem 
informar a atuação do Ministério Público, Pedro Lenza afir-
ma que o acusado “tem o direito e a garantia constitu-
cional de somente ser processado por um órgão indepen-
dente do Estado, vedando-se, por consequência, a desig-
nação arbitrária, inclusive, de promotores ad hoc ou por 
encomenda” (Direito Constitucional Esquematizado − Saraiva − 

2011 − p. 766).  
 Trata-se do princípio  
 

(A) da inamovibilidade do membro do Ministério Públi-
co. 

 

(B) da independência funcional do membro do Ministério 
Público. 

 

(C) da indivisibilidade do Ministério Público. 
 

(D) da unidade do Ministério Público. 
 

(E) do promotor natural.  
_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito Administrativo 
 

35. Segundo a literalidade do caput do art. 37 da Constituição 
de 1988, a Administração pública obedecerá, entre outros, 
ao princípio da 

 
(A) proporcionalidade. 

(B) razoabilidade. 

(C) igualdade. 

(D) moralidade. 

(E) boa-fé. 

_________________________________________________________ 
 

36. Compõe a Administração pública direta da União 
 

(A) o Departamento de Polícia Federal. 

(B) o Banco Central do Brasil. 

(C) a Agência Nacional de Aviação Civil. 

(D) a Caixa Econômica Federal. 

(E) a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 

_________________________________________________________ 
 

37. Pode exercer poder de polícia 
 

(A) a Receita Federal do Brasil. 
 
(B) a Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS. 
 
(C) o Banco do Brasil S.A. 
 
(D) o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social – BNDES. 
 
(E) o Serviço Federal de Processamento de Dados – 

SERPRO. 
_________________________________________________________ 
 

38. Na literalidade da Lei n
o
 8.112, de 1990, é forma de pro-

vimento de cargo público 
 

(A) a ascensão. 

(B) a transferência. 

(C) o concurso interno. 

(D) a readaptação. 

(E) a contratação direta. 
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Noções de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho 

 
39. Viviane, empregada da empresa “Decore Ltda.”, trabalha 

diariamente quatro horas contínuas, não realizando horas 
extras. Sua empregadora não fornece intervalo intrajorna-
da para repouso e alimentação. Considerando que a Con-
venção Coletiva de Trabalho da categoria de Viviane não 
possui disposições a respeito de intervalo intrajornada, a 
empresa 

 
(A) está agindo corretamente, uma vez que a Consoli-

dação das Leis do Trabalho não prevê a concessão 
de intervalo intrajornada quando a duração contínua 
do trabalho não exceder 4 horas.  

(B) não está agindo corretamente, uma vez que a Con-
solidação das Leis do Trabalho prevê, neste caso, a 
concessão obrigatória de intervalo intrajornada de no 
mínimo 15 minutos.  

(C) está agindo corretamente, uma vez que a Consoli-
dação das Leis do Trabalho não prevê a concessão 
de intervalo intrajornada quando a duração contínua 
do trabalho não exceder 5 horas.  

(D) não está agindo corretamente, uma vez que a Con-
solidação das Leis do Trabalho prevê, neste caso, a 
concessão de intervalo intrajornada de no mínimo 
30 minutos.  

(E) não está agindo corretamente, uma vez que a Con-
solidação das Leis do Trabalho prevê, neste caso, a 
concessão de intervalo intrajornada de no mínimo 
10 minutos. 

_________________________________________________________ 
 

40. Valdo é empregado da escola de línguas estrangeiras 
“Good Luck” exercendo a função de auxiliar administrativo 
no departamento da tesouraria. A empregadora, além de 
pagar o salário mensal de Valdo, oferece, ainda, para o seu 
empregado curso de inglês completo, compreendendo 
nesta utilidade a matrícula, as mensalidades, os livros e 
materiais didáticos, bem como o transporte destinado ao 
deslocamento para o trabalho e retorno. Segundo a Con-
solidação das Leis do Trabalho, no caso específico de 
Valdo,   
(A) as utilidades oferecidas pela empresa possuem na-

tureza salarial, integrando a sua remuneração para 
todos os efeitos.  

(B) as utilidades oferecidas pela empresa não possuem 
natureza salarial, não integrando a sua remunera-
ção.  

(C) somente o transporte destinado ao deslocamento 
para o trabalho e retorno não possui natureza sala-
rial, não integrando a sua remuneração.  

(D) o curso de inglês, compreendendo a matrícula, as 
mensalidades e os livros e materiais didáticos, cons-
tituirão salário utilidade se forem oferecidos pelo pra-
zo mínimo de 2 anos consecutivos.  

(E) o curso de inglês, excluindo-se os livros e materiais 
didáticos, constituirá salário utilidade se for oferecido 
pelo prazo mínimo de 2 anos consecutivos. 

_________________________________________________________ 
 

41. Xênia, empregada da empresa “Z”, já faltou 2 dias in-
justificadamente durante o seu período aquisitivo de férias. 
Nos 3 últimos meses deste período aquisitivo, Xênia re-
solveu perguntar para sua amiga, Thais, advogada, quan-
tos dias ela ainda poderia faltar injustificadamente, sem 
que suas faltas repercutissem no período de gozo de 
férias. Thais, respondeu para Xênia, que de acordo com a 
Consolidação das Leis do Trabalho, como ela já havia 
faltado, 2 dias, sem justo motivo, ela somente poderia 
faltar mais 

 
(A)   8 dias. 
(B)   2 dias. 
(C)   1 dia. 
(D)   3 dias. 
(E) 13 dias. 

42. O contrato individual de trabalho de Daniel estabeleceu 
adicional noturno de 35% sobre a hora diurna. Após 
2 anos de labor, a empresa urbana empregadora e Daniel 
acordaram expressamente a redução do referido adicional 
noturno para 30%. Neste caso, essa redução é 

 
(A) ilegal, uma vez que a alteração do contrato de traba-

lho de Daniel resultou prejuízo para o empregado. 
 
(B) legal, uma vez que a Consolidação das Leis do Tra-

balho prevê o adicional noturno de no mínimo 30%. 
 
(C) legal, uma vez que a Consolidação das Leis do 

Trabalho prevê o adicional noturno de no mínimo 
25%. 

 
(D) legal, uma vez que não se caracteriza como prejuízo 

para o empregado a redução do adicional que não 
atingir o limite mínimo legal estabelecido na Consoli-
dação das Leis do Trabalho. 

 
(E) ilegal, uma vez que a Consolidação das Leis do 

Trabalho prevê o adicional noturno de no mínimo 
35%. 

_________________________________________________________ 
 

43. Bruno, jovem empregado da empresa “X”, visando exercer 
seu direito de votar nas próximas eleições, pretende se 
alistar eleitor. Neste caso, a Consolidação das Leis do 
Trabalho prevê como sendo hipótese de  

 
(A) suspensão do contrato de trabalho a falta injustifica-

da por até 3 dias consecutivos, para fins de alista-
mento eleitoral. 

 
(B) interrupção do contrato de trabalho a falta injustifi-

cada por até 3 dias, consecutivos ou não, para fins 
de alistamento eleitoral. 

 
(C) interrupção do contrato de trabalho a falta injustifi-

cada por até 3 dias consecutivos, para fins de alista-
mento eleitoral. 

 
(D) suspensão do contrato de trabalho a falta injusti-

ficada por até 2 dias, consecutivos ou não, para fins 
de alistamento eleitoral. 

 
(E) interrupção do contrato de trabalho a falta injustifica-

da por até 2 dias, consecutivos ou não, para fins de 
alistamento eleitoral. 

_________________________________________________________ 
 

44. A empresa farmacêutica “W” possui regulamento interno 
determinando os procedimentos que devem e não devem 
ser praticados pelos seus empregados no ambiente de tra-
balho. Neste regulamento interno consta a proibição de 
utilizar roupas escuras no ambiente de trabalho, em razão 
da higiene necessária para o ramo de atividade. Assim, os 
seus empregados devem utilizar uniformes brancos. 
Vânia, empregada da referida empresa, descumpriu o re-
ferido regulamento comparecendo ao serviço com calça 
preta e blusa marrom sob o referido uniforme, porém 
aparente. Devidamente advertida, Vânia voltou a compa-
recer ao serviço com calça preta, também aparente. Devi-
damente suspensa, Vânia compareceu ao serviço com 
uma blusa vermelha sob o uniforme, porém, visível. Neste 
caso, Vânia poderá ser dispensada por justa causa, em 
razão da prática de conduta configuradora de 

 
(A) insubordinação. 

(B) indisciplina. 

(C) desídia. 

(D) incontinência de conduta. 

(E) improbidade. 
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45. No tocante a decadência e a prescrição, considere: 
 

 I. Na decadência há a perda do direito pelo decurso 

do prazo e não a perda da exigibilidade do direito. 
 

 II. A prescrição, assim como a decadência, são temas 
de direito material e não de direito processual, con-
tudo, o reconhecimento da prescrição gera efeitos 
processuais.  

 

 III. Em regra, o prazo de prescrição para o empregado 

urbano ou rural propor ação na Justiça do Trabalho 
é de 5 anos a contar da cessação do contrato de 
trabalho. 

 

 IV. Não corre prescrição ou decadência para 
incapazes. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I, II e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) I e IV. 

(D) III e IV. 

(E) I e II. 

_________________________________________________________ 
 

46. O processo “G” foi extinto sem resolução do mérito porque 
o juiz indeferiu a petição inicial. O processo “H” foi extinto 
com resolução do mérito tendo sido reconhecida a prescri-
ção. E, o processo “J” foi extinto sem resolução do mérito 
por ausência de um dos pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo. Nestes ca-
sos, caberá Recursos Ordinário das decisões proferidas 
nos processos 

 
(A) “G” e “H”, apenas. 
(B) “G” e “J”, apenas. 
(C) “H” e “J”, apenas. 
(D) “G”, “H” e “J”. 
(E) “H”, apenas. 

_________________________________________________________ 
 

47. Carmem Lúcia, moradora da cidade satélite Gama, foi 
contratada pela Sede da empresa especializada em 
cerimônia matrimonial “Casar Ltda.”, em Brasília, para 
exercer a função de costureira. Após a sua contratação, 
Carmem Lúcia exerceu primeiramente suas atividades na 
filial da empresa na cidade de Vitória − Espírito Santo. 
Após 1 ano, foi transferida para a cidade satélite Palmas 
e, há 5 anos, foi novamente transferida para outra filial da 
empresa na cidade satélite Taguatinga, local em que 
exerce suas funções. Porém, Carmem Lúcia vem sofrendo 
assédio moral praticado pelo seu superior hierárquico no 
ambiente de trabalho. Tal assédio está tornando 
insustentável a manutenção do contrato de trabalho. 
Assim, Carmem Lúcia pretende ajuizar Reclamação 
Trabalhista visando à rescisão indireta do seu contrato de 
trabalho. De acordo com a Consolidação das Leis do 
Trabalho, Carmem Lúcia deverá ajuizar tal ação  

 
(A) em Brasília ou na cidade satélite Taguatinga. 
 
(B) em Brasília. 
 
(C) na cidade satélite Gama ou em Brasília. 
 
(D) tanto em Vitória, como nas cidades satélites de 

Palmas ou Taguatinga. 
 
(E) na cidade satélite Taguatinga. 

48. Considere os seguintes Tribunais: 
 
 I. Tribunal Superior do Trabalho. 
 
 II. Supremo Tribunal Federal. 
 
 III. Superior Tribunal de Justiça. 
 
 IV. Tribunal Regional do Trabalho. 

 
 De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, 

caberá Embargos no Tribunal Superior do Trabalho das 
decisões das Turmas que divergirem entre si, ou das 
decisões proferidas pela Seção de Dissídios Individuais, 
salvo se a decisão recorrida estiver em consonância com 
súmula ou orientação jurisprudencial dos Tribunais indi-
cados APENAS em 

 
(A) I, II e IV. 

(B) I e IV. 

(C) I e II. 

(D) II e III. 

(E) I, II e III. 
_________________________________________________________ 
 

Noções da Administração 
 

49. Dentre os variados modelos de estratégia existentes, 
poucos são os que possuem utilidade para a área pública, 
em sua administração direta, requerendo adaptações para 
seu aproveitamento prático. Considerando a realização de 
um estudo para órgão da administração direta federal, o 
TST, são modelos de estratégia que se aplicam contem-
poraneamente com mais precisão a estes tipos de órgãos: 
 
(A) As análises horizontal e vertical feitas a partir do 

modelo de cinco forças de Porter e a estratégia de 
liderança focada em diferenciação. 

 
(B) Fusões e aquisições, expressando, respectivamente, 

a reorganização de ministérios e o movimento de 
privatização e o modelo de 5 forças de Porter. 

 
(C) Estratégia de diferenciação competitiva e estratégia 

de nichos de mercado a exemplo de programas de 
descentralização judiciária para atendimento re-
gional. 

 
(D) Retirada estratégica, sinônimo de modernização da 

administração pública, a exemplo  da privatização e 
atuação baseada em liderança de custos. 

 
(E) Cooperação, feita com alianças e parcerias e os 

paralelos possíveis entre estratégias de diferen-
ciação e de baixo custo. 

_________________________________________________________ 
 

50. Considere as seguintes assertivas sobre gestão por 
processos na Administração pública: 

 
 I. Os funcionários são parte importante dos proble-

mas. Ao organizar-se por processos, os processos 
tomam esse lugar das pessoas. 

 
 II. Na organização pública, pode-se buscar um funcio-

nário melhor. Na organização por processos, pode-
se sempre melhorar o processo. 

 
 III. Os processos têm o mérito de colocar o usuário, os 

serviços e o fluxo do trabalho na gestão da orga-
nização. 

 
 Caberiam num relatório ou estudo sobre processos de um 

órgão da Administração pública federal o que consta em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) I, II e III. 

(D) II e III, apenas. 

(E) III, apenas. 
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51. A gestão de projetos proporciona a possibilidade de ação 
e de controles úteis ao gerenciamento de políticas públi-
cas. Na gestão de projetos, 
 
(A) escopo, tempo, custos e qualidade são os principais 

determinantes para o objetivo de um projeto, seja na 
esfera pública ou privada. 

 
(B) um projeto na área pública consiste na harmoni-

zação entre tempo e dinheiro, mais que em materiais 
e competências humanas. 

 
(C) os processos de monitoramento e controle ocorrem 

até o início da fase de encerramento de um projeto, 
no âmbito da administração pública e da privada. 

 
(D) comunicações e riscos são os insumos para produzir 

o trabalho necessário à consecução de projetos em 
qualquer esfera da Administração pública. 

 
(E) há um esforço perene empreendido para criar 

produtos, serviços ou resultados na gestão de 
entidades governamentais e empresas. 

_________________________________________________________ 
 

52. No caminho de sua modernização, a Administração públi-
ca brasileira, especialmente na administração direta, 
enfrenta ainda desafios relevantes em termos de moder-
nidade, que podem ser apontados como problemas do 
ambiente interno da administração direta federal. São 
eles: 
 

 I. A estabilidade funcional após estágio probatório e o 
ambiente profissional pouco competitivo. 

 
 II. Desafios profissionais pouco atrativos e baixo risco 

quanto a colocar-se em cheque o cargo por 
ineficiência de desempenho. 

 
 III. Excesso de áreas funcionais e de níveis hierár-

quicos, treinamentos e capacitação sem foco no 
cotidiano. 

 
 Genericamente, são verdadeiros os problemas mencio-

nados em 
 
(A) I e II, apenas. 

(B) I, II e III. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) II, apenas. 
_________________________________________________________ 
 

Noções de Orçamento Público 
 
53. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos 

projetos que o modifiquem, nos termos da Constituição 
Federal, dentre outros, somente podem ser aprovadas 
caso 
 
(A) indiquem os recursos necessários, admitidos apenas 

os provenientes de anulação de despesa, excluídas 
as que incidam sobre dotações para pessoal e seus 
encargos; serviço da dívida; transferências tributá-
rias constitucionais para Estados, Municípios e Dis-
trito Federal. 

 
(B) sejam compatíveis com as metas fiscais estabele-

cidas no projeto de lei orçamentária. 
 
(C) apresentadas na Comissão de Orçamento da Câma-

ra dos Deputados, que sobre elas emitirá parecer 
para apreciação pelo Plenário do Congresso Na-
cional. 

 
(D) indiquem os recursos necessários, admitidos apenas 

os provenientes de excesso de arrecadação previsto 
para o exercício financeiro a que o projeto se referir. 

 
(E) sejam relacionadas com as despesas de capital, 

desde que não alterem as metas estabelecidas no 
Plano Plurianual. 

54. Em relação à execução do orçamento público, nos termos 
da Constituição Federal, é vedada a 

 

(A) arrecadação de receitas não previstas na Lei Orça-
mentária Anual. 

 

(B) abertura de Créditos Adicionais para despesas não 
autorizadas na Lei Orçamentária Anual. 

 

(C) realização de despesas de capital nos últimos seis 
meses do mandato do governante. 

 

(D) realização de despesas ou a assunção de obriga-
ções diretas que excedam os créditos orçamentários 
ou adicionais. 

 

(E) utilização dos recursos que, em decorrência de veto, 
emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária 
anual, ficarem sem despesas correspondentes, 
mediante créditos adicionais ou suplementares. 

_________________________________________________________ 
 

55. Para o exercício de 2011, a dotação orçamentária aprova-
da destinada à aquisição de materiais de escritório por 
uma entidade pública era de R$ 25.000,00. No exercício 
de 2011, houve as seguintes operações: 

 

− anulação parcial da dotação ..................   R$   4.000,00 
 

− despesa empenhada e liquidada ...........   R$ 20.000,00 
 

− doação de material adquirido ................   R$   3.000,00 
 

− pagamento .............................................   R$   8.000,00 

 

 Considerando as informações acima, o valor inscrito em 
restos a pagar processado foi de 

 

(A)   6.000,00. 

(B) 12.000,00. 

(C) 13.000,00. 

(D) 10.000,00. 

(E)   9.000,00. 

_________________________________________________________ 
 

56. Com relação aos créditos adicionais, nos termos da Lei 

Federal no 4.320/64, é correto afirmar que 

 

(A) os créditos adicionais extraordinários destinam-se a 
despesas para as quais não haja dotação orça-
mentária específica e serão autorizados por lei. 

 

(B) somente para os créditos adicionais extraordinários, 
a abertura depende da existência de recursos dispo-
níveis para ocorrer a despesa e será precedida de 
exposição justificativa. 

 

(C) a abertura dos créditos suplementares e especiais 
depende da existência de recursos disponíveis para 
ocorrer a despesa e será precedida de exposição 
justificativa. 

 

(D) o reforço de dotações orçamentárias será feito me-
diante crédito adicional especial. 

 

(E) os créditos especiais terão vigência no exercício em 
que forem abertos e independem de autorização 
legislativa.  
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57. Sobre motivação, é correto afirmar que 
 

(A) necessidades humanas são o foco central da teoria 
dos dois fatores. 

 

(B) motivação é algo intrínseco, embora alguns estu-
diosos acreditem ser discutível essa posição. 

 

(C) motivação depende da necessidade financeira, 
considerada na teoria como necessidade básica. 

 

(D) auto-realização é uma necessidade que se liga à 
estima e à consideração para ser atenuada. 

 

(E) pagamento de salário é considerado fator moti-
vacional. 

_________________________________________________________ 
 

58. Em relação à cultura organizacional, é correto afirmar que 
 

(A) o nível visível da cultura é o de comportamento, 
enquanto que no nível invisível estão os valores, as 
premissas e as convicções. 

 

(B) convicções e premissas são parte do nível visível da 
cultura, enquanto que valores são parte do nível 
invisível. 

 

(C) valores, convicções e premissas fazem parte do 
nível visível da cultura, e o comportamento, do nível 
invisível. 

 

(D) valores e comportamento são parte do nível visível, 
e as convicções e premissas integram o nível 
invisível. 

 

(E) as premissas e valores são parte do nível visível, e o 
comportamento integra o nível  invisível. 

_________________________________________________________ 
 

59. Em contraste com as abordagens comparativas de avaliação 
de desempenho, as abordagens absolutas especificam 
padrões exatos de medição. Das abordagens absolutas, o 
método que se utiliza de frases qualitativas e não de 
informações quantitativas, dificultando assim  sua aplicação 
em decisões de avaliação, denomina-se 
 

(A) comparação em pares. 

(B) incidentes críticos. 

(C) classificação ancorada no comportamento. 

(D) escala gráfica. 

(E) administração por objetiva. 

_________________________________________________________ 
 

60. Teorias situacionais ou contingenciais apontam para dois 
tipos de liderança: as orientadas para pessoas e as 
orientadas para  
 

(A) autoridade. 
 

(B) tarefas. 
 

(C) poder. 
 

(D) liberdade. 
 

(E) recompensas. 
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