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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 100 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, que é o único documento válido para a correção
das suas provas.
• Nos itens que avaliam Conhecimentos de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que
todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras
e que expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também
que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto I – itens de 1 a 11

Ética para meu filho

Lendo o livro Ética para meu Filho, de Fernando Savater,1

resolvi fazer algumas considerações que achei importantes para a
nossa reflexão. Analisando os ensinamentos do autor, vi o quanto é
difícil entender o ser humano. Não existe receita para se educar um4

filho nem um conceito lógico do que seja bom ou mau. O que é bom
para uns pode não ser bom para outros, e assim sucessivamente. Mas
o que percebi, com clareza, é que somos humanos e devemos agir7

como tal, e tudo o que fizermos de bom ou de mau vai repercutir em
nós mesmos. 

Existem coisas que são fundamentais para nossa vida e que10

devemos saber. Se a nossa vida fosse algo determinado e fatal, não
haveria o menor sentido. O que nos faz diferentes dos outros animais
é a liberdade que nos é concedida para agirmos. É certo que não13

podemos fazer qualquer coisa que desejamos, mas também é certo
que não somos obrigados a querer fazer uma única coisa. Ao
contrário de outros seres, animados ou inanimados, nós podemos16

inventar e escolher, em parte, a nossa forma de vida. Desse modo,
parece prudente nós atentarmos bem para o que fazemos, procurando
adquirir um certo saber-viver, ou arte de viver. A isso Fernando19

Savater chama ética. 
Para esse autor, moral e ética são equivalentes, do ponto de

vista técnico, mas não têm significado idêntico. Para ele, moral é o22

conjunto de comportamentos e normas que algumas das pessoas que
nos cercam costumam aceitar como válidos; ética é a reflexão sobre
o porquê de os considerarmos válidos e a comparação com outras25

“morais” de pessoas diferentes. Às vezes os homens querem
coisas contraditórias que entram em conflito umas com as outras.
É importante ser capaz de estabelecer prioridades e de impor uma28

certa hierarquia entre aquilo de que se tem vontade imediatamente e
o que se quer, em longo prazo.

A ética não é mais do que a tentativa racional de averiguar31

como viver melhor. Se vale a pena interessar-se pela ética é porque
as pessoas gostam da vida boa. A vida boa humana é vida boa entre
seres humanos. Para que os outros possam fazer-se humanos, têm de34

agir conscientemente e com responsabilidade. Ninguém recebe de
presente a boa vida humana e ninguém consegue o que lhe convém
sem coragem e esforço. 37

Dois dos princípios fundamentais da ética são “Não faças ao
outro o que não queres que te façam” e “Tudo o que fazes aos outros
fazes também a ti mesmo”. Portanto, a ética consiste em tentar40

colocar-se no lugar do outro, entendê-lo por dentro, adotar o seu
próprio ponto de vista. Onde há troca, também há reconhecimento de
que, de certo modo, pertencemos a quem está diante de nós e quem43

está diante de nós nos pertence. Devemos ser justos com os nossos
semelhantes, porque grande parte da difícil arte de colocar-se no
lugar do próximo tem a ver com a justiça. 46

Por isso, a ética é a arte de escolher o que mais nos convém
e viver o melhor possível. Ninguém vive isolado, o importante é
querer bem; a ética serve essencialmente para tentarmos melhorar a49

nós mesmos; não para repreendermos os nossos vizinhos.
Internet: <http://www.ecc.conselhonacional.com.br>. Acesso em abril/2004 (com adaptações).

A comunicação humana pode ser entendida como o

processo de transferência e compreensão de mensagens.

Relacionando essa afirmativa ao texto I, julgue os itens

que se seguem.

� Há, no texto, mais de um emissor de mensagens: o

autor do livro Ética para meu Filho e quem redigiu

as impressões acerca da leitura feita.

� Depreende-se que a mensagem principal do livro

de Fernando Savater, mencionado no texto, é o

comportamento humano em um mundo conturbado

por problemas antiéticos. 

� Por ética, segundo os parágrafos terceiro e quarto

do texto, deve ser entendida a capacidade que as

pessoas têm de poderem inventar e escolher a forma

pessoal de vida.

� As informações contidas no texto permitem concluir

que as passagens ‘Não faças ao outro o que não

queres que te façam’ (R.38-39) e ‘Tudo o que fazes

aos outros fazes também a ti mesmo’ (R.39-40) estão

entre aspas porque são títulos de capítulos do livro

comentado.

� Esse texto da Internet está redigido de forma

expositiva, com algumas passagens argumentativas.

A partir das idéias e das estruturas do texto I, julgue os

itens a seguir.

� Mantém o sentido da passagem “o que fizermos de

bom ou de mau vai repercutir em nós mesmos”

(R.8-9) a seguinte reescritura: o que fizermos de bem

ou de mal vai percutir em nós próprios.

� Em “Se a nossa vida fosse algo determinado e fatal,

não haveria o menor sentido” (R.11-12), há duas

orações subordinadas, unidas pela relação de

condição.

� Em “É certo que não podemos fazer qualquer coisa

que desejamos, mas também é certo que não somos

obrigados a querer fazer uma única coisa” (R.13-15),

as duas ocorrências do “que” classificam-se como

conjunção integrante e apenas uma como pronome

relativo.



UnB / CESPE – Boa Vista/RR – Concurso Público – Aplicação: 16/5/2004 É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Cargo 43: Técnico Municipal / Especialidade: Assistente Administrativo – 2 –

1.692

exportações

importações

saldo líquido

totais de importação, exportação
e saldo líquido da EMBRAER
(US$ milhões) 2.702

1.377

1.325
1.178

514

2.897

1.843

1.054

2.396

1.220
1.176

2.007

1.302

705

1999 2000 2001 2002 2003

Istoé. n.º 1.799, 31/3/2004 (com adaptações).

	 Na passagem “Para esse autor, moral e ética são equivalentes, do

ponto de vista técnico, mas não têm significado idêntico”

(R.21-22), os dois substantivos abstratos sublinhados exercem a

função sintática de sujeito nas duas orações coordenadas.

�
 A passagem “ética é a reflexão sobre o porquê de os

considerarmos válidos” (R.24-25)  está correta na seguinte

reescritura: ética é a reflexão a respeito do motivo de os

considerarmos válidos.

�� A substituição por pronome oblíquo átono da parte sublinhada em

“os homens querem coisas contraditórias” (R.26-27) está correta

em os homens querem-nas.

Julgue os itens seguintes quanto à correção gramatical.

�� A fim de que os outros possam se fazer humanos, têm de agir com

consciencia e com responsabilidade.

�� A ética não é mais, efetivamente, do que a tentativa feita pelo ser

racional, de averigüar-se em função de como viver melhor.

�� Sabe-se: a gente deve ser justos com os semelhantes; isso por que

parte da arte de conviver no lugar do próximo, tem haver com o

senso de justiça.

�� Em que pesem algumas pessoas considerarem que a ética serve só

e essencialmente para repreenderem os outros; em verdade, serve

para tentarmos melhorar a nós mesmos.

A EMBRAER é uma empresa global. Suas exportações nos

últimos nove anos significaram cerca de US$ 5,3 bilhões de saldo

líquido acumulado para a balança comercial brasileira, efetivamente

transferindo riqueza de fora para dentro do Brasil.

A partir das informações acima, relativas à EMBRAER, julgue os itens

que se seguem.

�� Em 2000, o saldo líquido verificado pela EMBRAER foi superior

ao dobro do saldo líquido em 2003.

�� A razão entre os valores totais das exportações da EMBRAER

nos anos de 2002 e 2001 é maior do que a razão entre os valores

totais das importações dessa empresa nesses mesmos anos.

�� De 1999 a 2002, os totais das exportações da EMBRAER

cresceram a uma razão constante.

�	 Em 2003, o valor total das exportações da EMBRAER superou o

total das importações em mais de 50% deste.

RASCUNHO

 



UnB / CESPE – Boa Vista/RR – Concurso Público – Aplicação: 16/5/2004 É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Cargo 43: Técnico Municipal / Especialidade: Assistente Administrativo – 3 –

x x

x
x

α

xx

xx

30 cm

Julgue os itens seguintes acerca de probabilidade e análise

combinatória.

�
 Considere a seguinte situação hipotética.

Em um concurso público, 25% dos candidatos tiraram nota baixa

na prova de matemática, 15% tiraram nota baixa na prova de

língua portuguesa e 10% tiraram nota baixa em ambas as provas.

Nessa situação, escolhendo-se ao acaso um candidato, a

probabilidade de ele ter tirado nota baixa nas provas de

matemática e de língua portuguesa é igual a .

�� Considere a seguinte situação hipotética. 

Para aliviar o estresse habitual nos concursos públicos, o órgão

realizador resolveu escolher aleatoriamente um candidato e uma

candidata e presenteá-los com um brinde. Nesse concurso, 324

candidatos eram do sexo masculino enquanto 222 eram do sexo

feminino.

Nessa situação, existem menos de 70.000 maneiras distintas de se

escolher o casal de candidatos para ganhar os brindes.

Um projetista de embalagens imaginou recortar os cantos de um

quadrado de papelão, com 20 cm de lado, de modo a obter um

octógono regular, conforme mostrado na figura acima. Considerando

essas informações, julgue os itens a seguir.

�� O ângulo α entre os lados do octógono regular resultante do
recorte é menor do que 125°.

�� O valor de x em cada canto recortado é igual a  cm.

�� Se o projetista decidir usar octógonos regulares de lados de
comprimentos iguais a  cm como base de embalagens em
forma de um prisma de base octogonal com 30 cm de altura,
conforme ilustrado na figura a seguir, então ele conseguirá
confeccionar embalagens com capacidade superior a 5,5 L.

RASCUNHO
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O gráfico acima mostra o valor, em bilhões de dólares, da exportação

de soja do Brasil em 2000, 2001, 2002 e 2003, e o valor estimado para 2004.

É possível modelar os dados desse gráfico por uma função do tipo

g(t) = at + b, resolvendo-se o sistema  Nesse modelo, g(t) é

uma aproximação do valor total das exportações de soja, em US$ bilhões, e
t é o número de anos transcorridos a partir de 2000.

A partir dessas informações e considerando que o ano 2000 corresponde ao
tempo inicial t = 0, o ano 2001 corresponde a t = 1, e assim sucessivamente,

julgue os itens subseqüentes.

�� No modelo representado pela função g, o valor de b é uma aproximação

do valor das exportações em 2001, ou seja, 5,3 bilhões de dólares.

�� O sistema acima corresponde à equação matricial MX = N, em que

,  e .

�� As soluções do sistema acima são a = 1,2 e b = 4,2.

�� De acordo com o modelo criado, o valor das exportações de soja em
2004 será igual à estimativa de 10 bilhões de dólares apresentada no

gráfico.

Cada item abaixo apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva
a ser julgada.

�	 Um agricultor está vendendo sua produção de feijão a R$ 2,00 o quilo.
No entanto, para compras de 3 quilos ou mais, ele oferece um desconto

de 10%. Nessa situação, a quantia q, em reais, recebida por esse
agricultor pela venda de x quilos de feijão pode ser expressa pela função

q(x) = 1,8x.

�
 A figura abaixo representa o trecho de um rio. A distância do ponto C até

o ponto B é igual a 20 m, o triângulo ABC é retângulo em B e o ângulo

ACB é igual a 45°. Nessa situação, a largura entre os pontos A e B, que

corresponde à largura do rio, é superior a 18 metros. 

RASCUNHO
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Considerando a figura ao lado, que ilustra uma janela do Word 2002 na qual

encontra-se um documento em edição, julgue os itens a seguir, relativos ao

Word 2002.

�� O menu  disponibiliza recurso por meio do qual é possível

modificar configurações da página do documento em edição.

�� Por meio da janela Fonte, que pode ser executada a partir do menu

, é possível modificar os formatos de espaçamento de caracteres

e fonte de texto selecionado.

�� Para se alinhar às margens esquerda e direita o texto mostrado, é suficiente

selecionar esse texto e clicar .

�� Caso se deseje conhecer o motivo pelo qual o Word 2002 sublinhou a

palavra “ ”, é suficiente clicar sobre essa palavra e, a seguir, clicar

.

Julgue os itens seguintes, relativos à Internet e ao Internet Explorer 6, tendo por referência a janela desse aplicativo ilustrada acima.

�� Os conteúdos de páginas previamente visitadas em uma sessão de uso do Internet Explorer 6 podem ser novamente acessados

por meio do botão .

�� Para que se possa realizar com sucesso pesquisa de conteúdo na Internet por meio de um sítio de busca, é necessário que o

computador a partir do qual essa pesquisa será realizada tenha instalado um kit multimídia e um dispositivo de acesso em banda

larga, como um modem ADSL.
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Com relação ao Outlook Express 6, julgue os itens subseqüentes,
tendo a janela desse aplicativo ilustrada acima como referência.

�� Ao se clicar o botão , será aberta uma janela que

permite definir, com base no caderno de endereços do
Outlook Express 6, outros contatos para os quais a
mensagem mostrada poderá ser enviada.

�� Ao se enviar a mensagem de correio eletrônico mostrada
acima, será também transmitido ao destinatário da
mensagem, na forma de arquivo anexado, um arquivo de

documento Word — .

A figura acima mostra uma janela do Excel 2002 com uma
planilha que está sendo elaborada por um professor, contendo
dados relativos à freqüência de alunos em um de seus cursos.
Com relação a essa planilha e ao Excel 2002 e considerando a
figura mostrada, julgue os itens que se seguem.

�	 Para se aplicar negrito aos conteúdos das células A2, A3 e A4,
é suficiente selecionar essas células e, em seguida, clicar

.

�
 Para se aumentar a largura da coluna B, é suficiente clicar o

cabeçalho dessa coluna —  — e, em seguida,

pressionar simultaneamente as teclas  e .

Coibir a grilagem, a violência, o desmatamento
e a concentração de terra e renda, além de fazer investimentos
em infra-estrutura, é, no entender da senadora
Fátima Cleide (PT – RO), o caminho natural para que a
Amazônia seja preservada e parta para um crescimento seguro,
com justiça social.

O senador Augusto Botelho (PDT – RR) defendeu uma
nova política indigenista, que, a seu ver, deverá passar,
necessariamente, pelo crivo da vontade dos índios. Ele lembrou
que a demarcação contínua da reserva Raposa/Serra do Sol não
atende aos interesses dos indígenas que a habitam.

O senador João Capiberibe (PSB – AP) destacou a
necessidade de ampliar o debate sobre a ausência do Estado como
a causa primária dos conflitos que ocorrem tanto nas grandes
cidades como no campo.

Segundo o senador Mozarildo Cavalcanti (PPS – RR),
sob a bandeira da divisão dos índios em nações, e não em etnias,
desmandos de toda ordem têm ocorrido, colocando em xeque o
poder da União no controle da exploração das extensas áreas
demarcadas para indígenas.

Jornal do Senado, 23/4/2004, p. 3 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os
diversos aspectos que envolvem o tema nele tratado, julgue os
itens seguintes. 

�� Na atualidade, “crescimento seguro” — como aparece no
texto — pode ser identificado como crescimento sustentado,
ou seja, com base na tese de que o desenvolvimento não
precisa destruir a natureza.

�� Quando se fala em preservação da Amazônia, o que se
defende é o fim de qualquer atividade econômica na floresta.

�� De maneira geral, políticos e empresários roraimenses — de
Boa Vista e do interior do estado — defendem uma área
contínua para a reserva Raposa/Serra do Sol.

�� O texto informa que há quem considere que uma das causas
para os atuais conflitos sociais no Brasil seja a fraca atuação
governamental no atendimento às demandas feitas pelas
populações urbanas e rurais.

�� A expressão grilagem de terra significa tomar posse de uma
terra sem dono, com documentação fornecida pela justiça.

�� O quadro atual de violência não é exclusividade de
determinada região ou apenas das grandes cidades
brasileiras, como o Rio de Janeiro e São Paulo, estando
presente em várias partes do país. 

�� Atualmente, cresce a consciência de que o desmatamento
descontrolado e irresponsável atinge mortalmente a natureza
e contribui para piorar as condições de vida das populações.

�� Concentração de terra e de renda em mãos de poucos
contribui para reduzir a desigualdade social na medida em
que amplia a oferta de emprego.

�	 Hoje, todos concordam que os índios formam nações
diferentes e, como tal, devem ser respeitados.

�
 Oficialmente, a política indigenista brasileira está a cargo da
Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os itens subseqüentes, a respeito de ações de relações
públicas.

�� No trabalho de relações públicas comunitárias, a função do
profissional é colaborar para que as organizações possam
chegar a atitudes e opiniões comuns, que permitam a ação
conjugada em benefício de todos.

�� A compreensão da função social da empresa e suas
perspectivas de crescimento ou mutações devem levar as
relações industriais à antecipação de propostas e de
programas que conciliem objetivos da empresa e dos
empregados, proporcionando a existência de um clima de
cooperação e incentivo.

�� Um importante veículo de relações públicas de qualquer
empresa é o jornal interno. Por meio dele, são veiculadas as
notícias de interesse institucional da organização e
abordados os fatos e as pessoas de interesse da comunidade
empresarial. É muito simples compreender como é
significativa a função de um jornal interno; ele leva,
simultaneamente, a todos os empregados e suas famílias, o
que realmente está acontecendo na organização,
democratizando a notícia e impedindo, com isso, o
surgimento de boatos negativos.

�� O exercício profissional de relações públicas requer ação
planejada, com apoio na pesquisa, na comunicação
sistemática e na participação programada, para elevar o nível
de entendimento, solidariedade e colaboração entre uma
entidade e os grupos sociais a ela ligados, em um processo
de interação de interesses legítimos, para promover seu
desenvolvimento recíproco e da comunidade a que
pertencem.

�� O objetivo da atividade de relações públicas é estabelecer e
manter a compreensão mútua entre uma instituição pública
ou privada e os grupos de pessoas a que esteja direta ou
indiretamente ligada.

A administração de recursos humanos consiste no planejamento,
na organização, no desenvolvimento, na coordenação e no
controle de técnicas capazes de promover o desempenho eficiente
do pessoal, ao mesmo tempo em que a organização representa o
meio que permite às pessoas que com ela colaboram alcançar
seus objetivos individuais, relacionados direta ou indiretamente
ao trabalho. Com relação a esse assunto, julgue os itens seguintes.

�� A administração de recursos humanos é uma área que possui
fim em si mesma.

�� As políticas de recursos humanos referem-se às maneiras
pelas quais a organização pretende lidar com seus membros
e, por intermédio deles, atingir os objetivos organizacionais,
permitindo condições para o alcance de objetivos
individuais.

�� O mercado de trabalho é constituído pelo conjunto de
indivíduos aptos ao trabalho, em determinado lugar e em
determinada época.

�	 Desenho de cargo é a especificação do conteúdo, dos
métodos e das relações de cargos, no sentido de satisfazer
requisitos tecnológicos, organizacionais, sociais e pessoais
do ocupante do cargo.

�
 O desenvolvimento organizacional parte do pressuposto de
que não é plenamente possível o esforço no sentido de se
conseguir que as metas dos indivíduos se integrem com os
objetivos da organização.

As normas importantes para a administração financeira pública no
Brasil incluem

�� a lei complementar das Diretrizes Orçamentárias
Permanentes.

�� o Orçamento Plurianual.

�� a Lei de Responsabilidade Social.

�� as leis orgânicas dos tribunais de contas.

�� o Código Previdenciário Nacional.

O termo relações humanas tem sido empregado, com
freqüência, para referir-se às relações interpessoais entre uma
pessoa e outra, entre membros de um grupo e entre grupos em
uma organização ou sociedade. A qualidade das relações
interpessoais pode ser o diferencial na criação tanto de um
ambiente profissional mais produtivo, como também de
relacionamentos sociais.

Há dez anos, o sucesso de uma pessoa era mensurado
por suas competências técnicas, mas, com o desenvolvimento de
conceitos como competência interpessoal e inteligência
emocional, esse enfoque mudou. Hoje, as competências
comportamentais são mais valorizadas que as técnicas, e quem
não as reconhece como tal, provavelmente, estará frustrando o
mundo do trabalho e a sociedade de modo geral.

Tendo o texto acima por referência inicial, julgue os itens
seguintes, relativos às relações humanas nos grupos de trabalho.

�� Muitos trabalhos que se apresentam como desinteressantes,
desmotivantes ou até estressantes podem ser bem realizados,
mesmo nessa adversidade, se, no ambiente, as relações
interpessoais forem satisfatórias.

�� Um grupo de trabalho totalmente harmônico pode tornar-se
apático e não corresponder às demandas organizacionais;
assim, a ocorrência de um certo grau de inquietude e
insatisfação pode ser positiva.

�� O desenvolvimento de grupos de trabalho de natureza
cognitiva requer homogeneidade de formação, personalidade
e competências interpessoais de seus membros.

�	 As relações humanas acontecem por meio do processo de
comunicação. Quando na comunicação entre duas pessoas a
mensagem é distorcida ou mal-interpretada, diz-se que há um
bloqueio na comunicação.

�
 Nas relações interpessoais, é inevitável a ocorrência de
conflitos. Estes devem ser objeto de análise e resolução por
parte do líder de grupo.
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Os assuntos de interesse direto da área de administração de
material incluem o(a)

�� método de análise ABC.

�� avaliação de desempenho humano.

�� segmentação de mercados.

�� análise de valor.

�� avaliação de sistemas de compras.

............A...........      Brasília, 26 de abril de 2004.

Ao Chefe do Departamento de Marketing

..........................B............................

         ..............C............. 10 de maio de 2004, Fulano de Tal,
novo assistente do Gerente de Relações Públicas, fará
estágio no Departamento de Marketing, durante uma
semana.

2    Gostaríamos de contar com sua assistência pessoal, de
modo que ele possa ter o máximo de aproveitamento e
conhecimento de nossos produtos e de nossos clientes.

3    Esclareço que se trata de pessoa recém-formada em
relações públicas, área em que deverá atuar, e com pouca
experiência em marketing.

Atenciosamente,

..................D.................

Medeiros, J. B. Correspondência: técnicas de comunicação

criativa. São Paulo: Atlas, 1993, p. 223 (com adaptações).

Com relação ao texto acima, à redação de expedientes e à
correção gramatical da linguagem nesse tipo de correspondência,
julgue os itens a seguir.

�� O texto acima trata-se de um memorando e, como tal, os
espaços marcados com A e B estarão corretamente
preenchidos se essas letras forem substituídas,
respectivamente, pelo seguinte: Memo N.º 19/RP e
Prezados senhores.

�� Para se compor uma expressão de tempo com “10 de maio
de 2004”, no espaço marcado com C, deve constar
inicialmente uma preposição ou locução prepositiva, que
poderá ser À partir de ou Em.

�� O terceiro parágrafo permanecerá correto se o trecho
“área em que deverá atuar” for reescrito da seguinte forma:
cuja área deverá atuar.

�	 O espaço com a letra D corresponde ao local em que se deve

colocar nome e cargo do signatário.

�
 A numeração dos parágrafos facilita uma eventual referência

a passagens específicas nesse tipo de correspondência. Note-
se que o exemplo acima não foge a essa determinação e os

parágrafos foram corretamente numerados.

Considerando o que estabelece a Constituição da República de

1988, julgue os itens a seguir.

�� Apesar de previsto na Constituição que o Congresso

Nacional, após a sua promulgação, elaboraria um código de

defesa do consumidor, isso ainda está para ser concretizado.

Recentemente, o presidente da Câmara dos Deputados

nomeou uma comissão para estudar com profundidade a

matéria e cumprir, com a maior brevidade possível, o que

determina a Carga Magna.

�� Considere a seguinte situação hipotética.

O casal Pedro e Renata candidatou-se a duas vagas de

auxiliar de serviços gerais na empresa de Murilo. Ambos

foram selecionados para a mesma atividade, mas Murilo

ofereceu a Renata uma remuneração inferior à de Pedro, sob

a alegação de ser ela do sexo feminino e, portanto, mais

frágil que o marido para o desempenho das tarefas.

Nessa situação, Murilo contrariou o art. 5.º da Constituição

que estabelece que “homens e mulheres são iguais em

direitos e obrigações”.

�� Apesar de inovadora em vários aspectos, infelizmente a

Constituição de 1988 não faz referência à submissão de

alguém a tratamento desumano ou degradante.

�� Como a Constituição estabelece que é “livre a expressão de

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação”,

não infringirá a lei o ator que se apresentar nu no saguão de

um shopping center.

�� De acordo com a Constituição, não há crime sem lei anterior

que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.

Considerando a Constituição da República, julgue os itens a

seguir, relativos a Boa Vista, município do estado de Roraima.

�� Boa Vista e Roraima são entes que integram a República

Federativa do Brasil.

�� O Poder Judiciário municipal de Boa Vista é integrado pelo

Tribunal de Contas do Município, pelos juízes de direito e

pelos membros do ministério público municipal.

�� A Câmara Municipal de Boa Vista é presidida pelo prefeito

desse município.

�	 O município de Boa Vista pode subvencionar apenas igrejas

ligadas a religiões cristãs, sejam elas católicas ou

evangélicas.
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 O município de Boa Vista é dispensado de realizar licitação

para a aquisição de bens móveis porque a Constituição da

República somente exige a realização de licitação para a

compra ou a construção de bens imóveis.

	� Em um concurso público para assistente administrativo do

município de Boa Vista, seria inválida disposição que

limitasse a inscrição no concurso aos moradores do

município. 

Considerando que Ricardo recentemente tomou posse em cargo

público de provimento efetivo do município de Boa Vista, para

exercer função de natureza técnica, julgue os itens que se seguem.

	� Ricardo adquiriu estabilidade no serviço público a partir da

data de sua nomeação.

	� Ricardo pode acumular o seu atual cargo público com um

cargo de professor em uma escola municipal de Boa Vista.

	� Ricardo pode ser nomeado para cargo público em comissão.

Considerando que Gustavo ocupe cargo público de motorista do

município de Boa Vista, julgue os itens seguintes.

	� Gustavo tem direito a não se associar ao sindicato que

congrega os servidores públicos que exercem funções

idênticas à sua.

	� Considere a seguinte situação hipotética.

Gustavo, no exercício de suas funções, causou um acidente

de trânsito em que o carro de Helena foi danificado.

Nessa situação, o município de Boa Vista não pode ser

condenado a indenizar Helena pelos prejuízos sofridos, pois

a culpa do acidente foi exclusivamente de Gustavo.

Acerca do direito constitucional, julgue os itens a seguir.

	� Considere a seguinte situação hipotética.

O prefeito de determinado município de Roraima editou

decreto proibindo a entrada no território municipal de

qualquer pessoa proveniente de um município vizinho, em

que era alarmante o número de casos de malária constatados

no último mês. 

Nessa situação, o decreto editado pelo prefeito é

inconstitucional.

	� Considere a seguinte situação hipotética.

Laura compareceu a uma repartição pública de

Boa Vista – RR e pediu para ter acesso aos autos de um

processo administrativo em que ela havia recorrido de uma

multa. O servidor que a atendeu respondeu que não havia

nenhuma lei que o obrigasse a mostrar-lhe os autos e que,

portanto, ela não tinha direito de consultar o processo. 

Nessa situação, o argumento utilizado pelo servidor é

procedente porque, devido ao princípio constitucional da

intangibilidade, os documentos da administração pública são

secretos, exceto quando lei específica determina a sua

publicidade. 

		 Considere a seguinte situação hipotética.

Um município de Roraima editou lei determinando que o

Poder Judiciário somente apreciaria pedidos de anulação de

multas aplicadas pelo Poder Executivo quando as multas

fossem superiores a um salário mínimo.

Nessa situação, a referida lei é inconstitucional.

�

 O presidente da República pode alterar a Constituição da

República mediante a edição de medida provisória.
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