
  

 
Escola de Administração   
Fazendária 

CONCURSO PÚBLICO  
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região  

2003 
 

TÉCNICO JUDICIÁRIO Área: Administrativa 
INSTRUÇÕES 

 
Nome:  No Inscrição:  

 
1 - Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 
2 - O CARTÃO DE RESPOSTAS não será substituído e deve ser assinado no seu verso. 
3 - DURAÇÃO DA PROVA: 3h30min, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 
4 - Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 70, seguindo-se a cada uma 5 (cinco) opções 

(respostas), precedidas das letras a, b, c, d e e. 
5 - No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Pre-

encha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta),  toda a área correspondente 
à  opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6 - Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. 
7 - Será  anulada  a  questão cuja  resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada 

mais de uma opção. 
8 - Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com  muita atenção, pois nenhuma 

reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.
9 - Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candida-

tos,  tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 
10 - Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova,

poderão ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subi-
tem 6.8 do edital. 

11 - Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de 
Sala, quando de sua saída, que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a 
não-observância  dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso. 

12 - Este caderno de prova está assim constituído: 
   

Disciplinas Questões Pesos 
Língua Portuguesa 01 a 20 
Noções de Informática 21 a 30 1 

Noções de Direito: Civil e do Trabalho 31 a 50  
Noções de Direito: Constitucional e Administrativo 51 a 70 2 

Boa Prova !
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LÍNGUA PORTUGUESA 

01- Em relação ao texto, assinale a opção incorreta. 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 

10 
 
 
 

A Coréia do Sul, que está na frente da Es-
panha e da Irlanda em questões educacio-
nais, começou os anos 60 com todas as 
marcas de uma longa guerra civil: um país 
rural, pobre, sem educação. Entretanto,  40 
anos depois, ocupa o primeiro lugar em 
algumas categorias. Tudo graças a uma 
política sistemática de investimentos em 
educação.  
O resultado não ficou na educação. Por 
meio dela, esses países conseguiram um 
imenso avanço econômico, aumentaram a 
renda, as exportações, o nível de emprego 
e, conseqüentemente, o respeito internacio-
nal. 
(Cristovam Buarque) 

 
a) As vírgulas das linhas 1 e 3 isolam uma ora-

ção explicativa. 
b) Após “civil”(l.4), uma alternativa correta de 

pontuação, seria o uso do travessão simples. 
c) Após a palavra “pobre”(l.5) estaria correto 

eliminar a vírgula e colocar uma conjunção e. 
d) O sujeito de “ocupa”(l.6) é “Irlanda”(l.2). 
e) A expressão “esses países”(l.11) é um recur-

so coesivo e refere-se à Coréia do Sul, à 
Espanha e à Irlanda. 

02- Em relação ao sentido das palavras e expressões 
do texto, assinale a opção correta. 

A farsa — se existe rigorosamente — é, no mo-
mento atual, o menor problema que temos de en-
frentar. Sabemos, hoje, que a repetição histórica 
tem-nos conduzido muito mais a novas tragédias 
— não raro, aproximando-se da barbárie — do 
que a ações burlescas; ou ao menos há uma cer-
ta identificação entre ambas, sendo aquelas mais 
penosas do que estas. Se tomarmos a globaliza-
ção como referência, a pantomima atribuída a ela 
não difere muito de sua face trágica. Mas a última 
excede a primeira à medida que revela o ângulo 
visível de sua aparente inocência. Só se percebe o 
que acontece, efetivamente, quando os olhos (e a 
razão) dão conta da realidade em toda sua crue-
za.  

 (Fernando Magalhães, “A globalização e as lições da história”) 

 

 

a) A palavra “barbárie” está associada à idéia de 
barbarismo, ou seja, à inadequação de lin-
guagem. 

b) A expressão  “burlescas” está associada à 
idéia de heróicas. 

c) A palavra “pantomima” está sendo utilizada 
em seu sentido conotativo de vanguarda,
modernidade. 

d) A expressão “à medida que” pode ser substi-
tuída por à proporção que, sem prejuízo 
gramatical para o período. 

e) A expressão “sua crueza” refere-se  à palavra 
“razão”. 

03- Assinale a opção que apresenta argumento favo-
rável à globalização. 

a) Fortalecida pela nova tecnologia das comuni-
cações e pela redução dos fretes, que estimu-
laram as transações nos mais diversos níveis, 
a globalização vem democratizando, de forma 
gradativa, bens, serviços, emprego e conhe-
cimento. 

b) A internacionalização global vem se constru-
indo em torno de uma ordem mundial hierár-
quica e desregulada, de competição voraz e 
ilimitada que, em geral, dita em seu favor 
suas próprias regras. 

c) A ordem global anárquica, ou desordem, na 
qual imperam o capital especulativo e o seu 
santuário, que são os paraísos fiscais, tem
sido altamente concentradora da informação, 
da tecnologia, da renda e da riqueza. 

d) A globalização tem sido generosa em distribu-
ir pelo mundo, especialmente com a sua peri-
feria, a violência dos cartéis da droga e da 
indústria de armamentos, o desemprego cres-
cente e as zonas de pobreza, além das estru-
turas de privilégios que beneficiam, mesmo 
na periferia, os seus próprios parceiros. 

e) Nenhuma das tendências da globalização é 
mais grave do que a imposição artificial de 
modos de vida e hábitos de consumo perdulá-
rios que destroem a cultura tradicional pela 
via da comunicação de massa, exacerbando 
o individualismo e o consumismo. 

 (Adaptado de Aspásia Camargo, “Um novo paradigma de 
desenvolvimento”) 
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04- Assinale a opção que não constitui uma articula-
ção coesa e coerente para as duas partes do tex-
to. 

 O capital humano é a grande âncora do desenvol-
vimento na Sociedade de Serviços, alimentada pe-
lo conhecimento, pela informação e pela comuni-
cação, que se configuram como peças-chave na 
economia e na sociedade do século XXI. 
________________________________________ 
no mundo pós-moderno, um país ou uma comuni-
dade equivale à sua densidade e potencial educa-
cional, cultural e científico-tecnológico, capazes de 
gerar serviços, informações, conhecimentos e 
bens tangíveis e intangíveis, que criem as condi-
ções necessárias para inovar, criar, inventar. 

(Aspásia Camargo, “Um novo paradigma de desenvolvimento”) 
 

a) Diante dessas considerações, 
b) É necessário considerar a idéia oposta de 

que, 
c) Partindo-se dessas premissas, 
d) Tendo como pressupostos essas afirmações, 
e) Aceitando-se essa premissa, é preciso consi-

derar que, 

05- Assinale a opção que não representa uma conti-
nuação coesa e coerente para o trecho abaixo. 

É preciso garantir que as crianças não apenas fi-
quem na escola, mas aprendam, e o principal ca-
minho para isso, além de investimentos em equi-
pamentos, é o professor. É preciso fazer com que 
o professor seja um profissional bem remunerado, 
bem preparado e dedicado, ou seja, investir na ca-
beça, no coração e no bolso do professor.  

 
a) Qualquer esforço dessa natureza já tem sido 

feito há muitos anos e comprovou que os 
resultados são irrelevantes, pois não há uma 
importação de tecnologia educacional. 

b) Tal investimento não custaria mais, em 15 
anos, do que o equivalente a duas Itaipus. 

c) Esse esforço financeiro custaria muito menos 
do que o que será preciso gastar daqui a 20 
ou 30 anos para corrigir os desastres decor-
rentes da falta de educação. 

d) Isso custaria muitas vezes menos que o que 
foi gasto para criar a infra-estrutura econômi-
ca. 

e) Um empreendimento dessa natureza exige 
como uma condição preliminar: uma grande 
coalizão nacional, entre partidos, lideranças, 
Estados, Municípios e União, todos voltados 
para o objetivo de chegarmos a 2022, o se-
gundo centenário da Independência, sem a 
vergonha do analfabetismo. 
(Adaptado de Cristovam Buarque, O Estado de S.Paulo, 
09/7/2003) 

 
Em relação ao texto abaixo responda às questões 
06 e 07. 

 
Não nos(1) é permitido conhecimento do sofrimen-
to alheio — os “danos colaterais” provocados pelas 
invasões ao Afeganistão e ao Iraque; a morte de 
milhares de crianças no Terceiro Mundo devido 
ao(2) interesse econômico dos grandes laborató-
rios farmacêuticos; a extrema calamidade produzi-
da pela fome em amplas regiões da África, por     
exemplo — ou de(3) planos econômicos em seus 
verdadeiros fundamentos, a menos que tenhamos 
acesso à mídia(4) especializada, o que poucos 
tem(5), ou aos livros e documentos de organismos 
nacionais e internacionais, ainda que oficiais. 

(Adaptado de Fernando Magalhães, “A globalização e as lições 
da história”, p. 82 e 83) 

06-Assinale o item que corresponde a erro gramatical. 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

07- Assinale a opção que representa um título ade-
quado e de acordo com a idéia principal do texto. 

a) A dificuldade do amplo acesso às informa-
ções. 

b) O interesse dos laboratórios farmacêuticos. 
c) Os danos colaterais das invasões no Oriente. 
d) A fome como calamidade africana. 
e) Os verdadeiros fundamentos dos planos eco-

nômicos. 
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08- Os trechos abaixo compõem um texto, mas estão 
desordenados. Ordene-os para que componham 
um texto coeso e coerente e indique a opção cor-
reta. 

(   ) O primeiro desses presidentes foi Getúlio 
Vargas, que soube promover, com êxito, o 
modelo de substituição de importações e 
abriu o caminho da industrialização brasilei-
ra, colocando, em definitivo, um ponto final 
na vocação exclusivamente agrária herdada 
dos idos da colônia. 

(   ) O ciclo econômico subseqüente que nos 
surpreendeu, sem dúvida, foi a moderniza-
ção conservadora levada à prática pelos 
militares, de forte coloração nacionalista e 
alicerçado nas grandes empresas estatais. 

(   ) Hoje, depois de todo esse percurso, o Brasil 
é uma economia que mantém a enorme 
vitalidade do passado, porém, há mais de 
duas décadas, procura, sem encontrar, o fio 
para sair do labirinto da estagnação e reto-
mar novamente o caminho do desenvolvi-
mento e da correção dos desequilíbrios so-
ciais, que se agravam a cada dia. 

(   ) Com JK, o país afirmou a sua confiança na 
capacidade de realizar e pôde negociar em 
igualdade com os grandes investidores in-
ternacionais, mostrando, na prática, que 
oferecia rentabilidade e segurança ao capi-
tal. 

(   ) Em mais de um século, dois presidentes e 
um ciclo recente da economia atraíram as 
atenções pelo êxito nos programas de de-
senvolvimento. 

(   ) Juscelino Kubitschek veio logo depois com 
seu programa de 50 anos em 5, tornando a 
indústria automobilística uma realidade, 
construindo moderna infra-estrutura e pro-
movendo a arrancada de setores estratégi-
cos, como a siderurgia, o petróleo e a ener-
gia elétrica. 
(Emerson Kapaz, “Dedos cruzados” in: Revista Política 
Democrática nº 6, p. 39) 

 
a) 1º - 2º - 4º - 5º - 6º - 3º 
b) 2º - 3º - 5º - 1º - 4º - 6º 
c) 2º - 5º - 6º - 4º - 1º - 3º 
d) 5º - 2º - 4º - 6º - 3º - 1º 
e) 3º - 5º - 2º - 1º - 4º - 6º 

 

09- Assinale a opção em que o trecho do texto foi 
transcrito de forma gramatical e graficamente cor-
reta. 

a) O desenvolvimento têm sido, para nós, brasi-
leiros, uma vocação histórica, um encontro 
marcado com o destino. 

b) Por conta de muitas décadas bem sucedidas 
de crescimento quase initerrupto a taxas 
médias muito altas, o Brasil projetou sua 
liderança industrial entre os países de passa-
do colonial e do então denominado Terceiro 
Mundo. 

c) Essa posição privilegiada garantiu à popula-
ção aos mais altos índices de mobilidade 
social em termos comparados, apenas supe-
rados pelos Estados Unidos e a Austrália. 

d) Os mecanismos de recompensa social, gera-
dos pela mobilidade, neutralizaram, em boa 
parte, os efeitos perversos da concentração 
da renda e da desigualdade social, que, por 
várias décadas, passaram despercebidos 
para a maioria da sociedade brasileira. 

e) Não restam dúvida de que parte das desi-
gualdades deviam-se a um mercado interno 
fechado e restrito, dominado por empresas 
com perda de competitividade crescente.  
(Adaptado de Aspásia Camargo, “Um novo paradigma de 
desenvolvimento”) 

10- Assinale a opção em que a redação do trecho está 
gramaticalmente correta. 

a) Aumentar exportações, melhorando o seu 
valor agregado e abrindo novos mercados, é 
medida indispensável que o Brasil pretende 
seguir, acompanhando países emergentes 
como a China, que lhes vem adotando com 
grande sucesso. 

b) Melhorar o valor agregado e abrir novos mer-
cados, ao mesmo tempo que aumenta as 
exportações, é  medida indispensável preten-
dida pelo Brasil, acompanhando países e-
mergentes como a China, que as vem ado-
tando com grande sucesso. 

c) O Brasil pretende aumentar exportações, 
melhorando o seu valor agregado e abrindo 
novos mercados, pois essas são medidas
indispensáveis a seguir, acompanhando paí-
ses emergentes, como a China, que as vêm 
adotando com grande sucesso. 
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d) Acompanhando países emergentes como a 
China, que vem adotando certas medidas 
com grande sucesso, o Brasil pretende au-
mentando exportações, melhorando o seu 
valor agregado e abrindo novos mercados, 
como medida indispensável. 

e) Aumentar exportações, melhorar o seu valor 
agregado e abrir novos mercados é medida 
indispensável, que países emergentes, como 
a China vem adotando com grande sucesso e
que o Brasil pretende seguir. 

11- Indique a substituição sugerida que provoca erro 
gramatical no texto. 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

20 
 

Os que permanecem prisioneiros da “caverna 
platônica”, interpretando o mundo a partir 
das sombras, tornam-se incapazes de notar 
que a guerra não é um videogame global 
apresentado por meio de uma tela verde 
pontilhada de traços luminosos. Não compre-
endem também que os projetos de governo 
nem sempre  obedecem a princípios incorpo-
rados em seus programas originários, mas 
manifestam-se, muitas vezes, com uma bruta-
lidade física e econômica cercada de apelos 
ideológicos. O que acontece com o outro ou 
com os fatos não nos é dado a conhecer 
facilmente. O mesmo ocorre com o processo 
de globalização em andamento — aqui ou lá 
fora, não importa sob que teto. Reedita-se
uma farsa trágica: a miséria pela promessa de 
uma relativa abundância, o fim do emprego 
pelo exército industrial de reserva, o libera-
lismo primitivo pela sua versão “neo”. 

 (Adaptado de Fernando Magalhães, “A globalização e as 
lições da história”, p.  82 e 83) 

 

a) “Os”(l.1) ⇒ Aqueles 

b) “interpretando”(l.2) ⇒ ao interpretar 

c) “apresentado”(l.5) ⇒ que é apresentado 

d) “nos é dado a conhecer facilmente.”(l.13 e 
14) ⇒ pudéssemos conhecer com facili-
dade. 

e) “ Reedita-se”(l.16) ⇒ É reeditada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12- Assinale o trecho do texto abaixo que foi transcrito 
com inserção de erro gramatical. 

a) O programa de privatizações, levado a cabo 
durante os anos 90, foi um dos mais impor-
tantes já postos em prática em âmbito mundi-
al. 

b) Durante essa década, foram transferidos ao 
setor privado cerca de 100 bilhões de dólares 
em ativos produtivos, dos quais 82 bilhões 
foram efetivamente pagos em moeda e títu-
los, e cerca de 18 bilhões na forma de trans-
ferência de dívidas. 

c) Cerca de 60% desse valor foi relativos a duas 
áreas estratégicas de infra-estrutura, teleco-
municações e energia elétrica, e mais cerca 
de 5% para ferrovias, portos, e gás. 

d) Além disso, houve uma significativa privatiza-
ção do sistema financeiro público, em especi-
al dos bancos estaduais. 

e) Os bancos públicos federais foram preserva-
dos, mas sua gestão foi crescentemente pri-
vatizada, reduzindo-se a sua função de fo-
mento. 
(Adaptado de Luiz Gonzaga Belluzzo e Ricardo Carneiro. 
“Globalização e Inserção Passiva”, in: Revista Política 
Democrática nº 6, p. 27) 

13- Assinale a opção que corresponde a erro gramati-
cal. 

A tão esperada retomada do desenvolvimento so-
mente poderá ocorrer na medida em que(1) um 
certo número de novos requisitos, convergindo pa-
ra um mesmo ponto, sejam atendidos(2). Isso 
significa que a concepção do desenvolvimento 
se(3) tornou mais complexa e que as diferentes 
dimensões que o(4) compõe(5) comportam-se de 
maneira interdependente. 

(Adaptado de Aspásia Camargo, “Um novo paradigma de de-
senvolvimento”) 

 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
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14- Assinale a opção  que preenche corretamente as 
lacunas. 

Graves conflitos se desencadeiam em torno do 
conteúdo simbólico e dos contornos de uma ordem 
internacional embrionária e mal definida. Para e-
conomias de médio porte, como o Brasil, que havi-
am chegado___1____ patamares significativos de 
industrialização em período anterior, mas que tive-
ram dificuldades em adaptar-se ___2____ grandes 
mudanças da década de oitenta, é fundamental 
aderir ___3_____ grandes decisões internacionais 
e ____4____ definição das regras do jogo, ampli-
ando sua legitimidade e procurando garantir um 
espaço condizente com sua posição de liderança 
latino-americana e mundial. Ficar ____5___ mar-
gem deste processo, como ficou durante algum 
tempo, seria um grave erro de conseqüências im-
previsíveis. 

(Adaptado de Aspásia Camargo, “Um novo paradigma de de-
senvolvimento”) 

 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 
a) em a nas com a 
b) a às às à à 
c) por em pelas por na 
d) a com com nas na 
e) em nas nas de à 

15- Na língua portuguesa, muitos radicais funcionam 
como segundo elemento da composição. No qua-
dro abaixo, aponte a letra em que está errado o 
sentido do radical. 

 Forma Sentido Exemplos 
a) – paro que imobiliza ovíparo; multí-

paro 
b) – cola que cultiva, 

que habita 
vitícola; arborí-
cola 

c) – fugo que foge ou 
faz fugir 

centrífugo; 
febrífugo 

d) – cida que mata formicida; 
herbicida 

e) – voro que come carnívoro; 
herbívoro 

 

16- Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto. 

A retomada do desenvolvimento é uma aspiração arraigada na consciência coletiva e na memória nacional. 
É a grande meta ___1_____desejamos ver prosperar ___2____ longo da década 2003-2013, ____3____ em 
moldes bem diferentes daqueles ___4____ conhecemos no passado, ___5_____ o desenvolvimento con-
fundiu-se com a inflação acelerada, com o protecionismo cartorial de apenas alguns grupos e empresas e 
___6___  desequilíbrio federativo e as desigualdades regionais. 

(Aspásia Camargo, “Um novo paradigma de desenvolvimento”) 
 

 1 2 3 4 5 6 
a) que  ao mas que quando com o 
b) mas pelo contudo de que cujo pelo 
c) a qual em no entanto dos quais onde no 
d) e no porém quais se do 
e) onde a todavia por aonde por 
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17- Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto. 

 Existe um vigoroso consenso nacional quanto __1__importância que deve ser atribuída __2___redução das 
desigualdades e ao combate ___3___ pobreza nos próximos anos. Esta é, sem dúvida, uma prioridade na-
cional de curto, médio e longo prazos que não pode ser postergada sob nenhum pretexto. 
Políticas deliberadas de inclusão social, centradas nas origens e nos focos da desigualdade e da pobreza, e 
____4____melhoria na qualidade e na gestão das políticas sociais, especialmente educação e saúde, são os 
fatores essenciais que irão beneficiar, com prioridade, __5___regiões pobres, ___6___ periferias urbanas e 
os segmentos sociais marginalizados, especialmente os jovens, as mulheres e a comunidade negra. 

 
 1 2 3 4 5 6 
a) a em a na nossas das 
b) à à à a as as 
c) da por na com certas nas 
d) pela pela com a pela aquelas com as 
e) com na pela por nas pelas 
       

 

18-  Assinale a opção que preenche corretamente as 
lacunas do texto. 

A espécie humana se caracteriza pela busca in-
cessante de sobrevivência (como todas as espé-
cies animais) e pela busca de transcendência (a 
única dentre as espécies animais a desenvolver a 
noção de história e de futuro). A busca de trans-
cendência conduz ____1____mitos, ___2___ reli-
giões, __3____artes e _4____ ciências. E assim, 
procura novas possibilidades. O fascínio com o 
novo é intrínseco ____5_____natureza humana. 

 (Ubiratan D’Ambrosio  
 http://www.comciencia.br/entrevistas/fl-ameentr.htm) 

 
 

 1 2 3 4 5 
a) a as às a a 
b) aos às às às à 
c) nos a as a a 
d) por as as as a 
e) em de por às à 

 

 

 

 

19- Marque a opção que contém erro de concordância 
verbal. 

a) Segundo um estudo da Associação America-
na de Medicina, mais da metade dos traba-
lhadores queixam-se de cefaléia e dores 
musculares. 

b) Esses males afetam a produtividade e cau-
sam grande prejuízo às corporações, mesmo 
que não resultem em faltas. 

c) Em média, a redução do desempenho entre 
os que sentem dor equivalem a quatro horas 
e meia de trabalho por semana. 

d) Um ou outro entrevistado admitiu que as 
dores prejudicavam seu rendimento no traba-
lho. 

e) Mais de 53% dos entrevistados disseram ter 
sofrido alguma dor nas duas semanas anteri-
ores à pesquisa. 
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20- Sabendo que o aposto deve estar isolado por vír-
gula, aponte a opção na qual o aposto está mal 
pontuado. 

a) Lançado em agosto, o Madden 2004, videoga-
me que simula partidas da NFL, a liga de fute-
bol americano, faturou 100 milhões de dólares 
nas primeiras três semanas. 

b) A película Chicago, ganhadora do Oscar de 
melhor filme do ano passado, precisou de 
nove meses para atingir 171 milhões de dóla-
res em bilheteria. 

c) O primeiro CD da banda The Strokes, um 
fenômeno do rock, levou dois anos para ven-
der 1,8 milhão de cópias. 

d) O Fifa 2003, jogo que simula disputas com 
craques do futebol, vendeu 6 milhões de 
cópias em um ano. 

e) Para ser inserido no game Fifa 2004 Ronaldi-
nho Gaúcho, atacante da seleção brasileira 
foi filmado em várias situações imagináveis 
numa partida. 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

21- Analise as seguintes afirmações relativas a conhe-
cimentos básicos de Microinformática: 

I. Para se instalar uma impressora na porta 
paralela de um microcomputador deve-se 
utilizar um cabo de rede com conectores 
RJ-45 nas duas extremidades. 

II. Quando uma impressora serial está conec-
tada a um computador de 32 bits, a comuni-
cação se dá em blocos simultâneos de 32 
bits. 

III. A RAM e a cache são exemplos de memória 
volátil. 

IV. A conexão entre um HD e a placa-mãe de 
um computador pode ser feita utilizando-se a 
interface IDE. 

 
Indique a opção que contenha todas as afirmações 
verdadeiras. 

 
a) I e II 
b) II e III 
c) III e IV 
d) I e III 
e) II e IV 

 

22- Os computadores utilizam um esquema de codifi-
cação de caracteres de byte simples para repre-
sentar dados com base em texto. Com combina-
ções numéricas designadas de 7 ou 8 bits pode-se 
representar até 128 ou 256 caracteres. No modo 
padrão usam-se 7 bits para representar todas as 
letras maiúsculas ou minúsculas, os números 0 a 
9, caracteres de pontuação e de controle especial 
usado no inglês americano. No modo estendido 
permite que o oitavo bit seja usado para identificar 
128 caracteres de símbolo especiais adicionais, le-
tras de outras línguas e símbolos gráficos. Esse 
esquema de codificação de caracteres é denomi-
nado 

a) BIOS. 
b) linguagem de máquina. 
c) compilador. 
d) interpretador. 
e) ASCII. 

23- Analise as seguintes afirmações relativas a conhe-
cimentos básicos de Microinformática e Sistemas 
Operacionais: 

I. O ISA é um barramento externo que dá su-
porte à instalação Plug and Play. Usando 
ISA, pode-se conectar e desconectar dispo-
sitivos sem desligar ou reiniciar o computa-
dor. É possível usar uma única porta ISA 
para conectar vários dispositivos periféricos, 
incluindo alto-falantes, telefones, unidades 
de CD-ROM, joysticks, unidades de fita, 
teclados, scanners e câmeras. 

II. A autenticação é processo pelo qual o Sis-
tema Operacional valida as informações de 
logon do usuário. Um nome do usuário e 
senha são comparados com uma lista auto-
rizada. Se o sistema detectar uma corres-
pondência, o acesso é concedido com os 
direitos especificados na lista de permissões 
para o usuário. 

III. Uma DLL é um programa que se mascara 
como um outro programa comum visando 
obter informações. Um exemplo de uma DLL 
é um programa que se faz passar por tela de 
logon do sistema para obter informações 
sobre nomes de usuários e senhas. 

IV. Em alguns Sistemas Operacionais com inter-
face gráfica, a barra de status é uma linha de 
informações relacionadas ao programa atual. 
Normalmente, a barra de status está locali-
zada na parte inferior de uma janela. Nem 
todas as janelas contêm uma barra de 
status. 
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Indique a opção que contenha todas as afirmações 
verdadeiras. 

 
a) I e II 
b) II e III 
c) III e IV 
d) II e IV 
e) I e III 

24- Em alguns Sistemas Operacionais é possível criar 
um vínculo para qualquer item acessível no seu 
computador ou em uma rede, como um programa, 
um arquivo, uma pasta, uma unidade de disco, 
uma página da Web, uma impressora ou outro 
computador. Esses vínculos podem ser colocados 
em várias áreas, como na área de trabalho, no 
menu Iniciar ou em pastas específicas. O texto a-
presentado acima está-se referindo a 

a) um sistema de gerenciamento de um mouse. 
b) um protocolo de comunicação. 
c) um atalho. 
d) um periférico. 
e) uma porta de comunicação de dados. 

25- A informação que indica se um arquivo está no 
modo de somente leitura, oculto, pronto para ar-
quivamento, compactado ou criptografado é de-
nominada  

a) backup. 
b) atributo. 
c) scandisk. 
d) volume de disco. 
e) diretório. 

26- No editor de texto Word, umas das formas de se 
excluir uma tabela com mais de uma linha e mais 
de uma coluna é selecionando-se a primeira 

a) célula da tabela e pressionando-se a tecla 
<Delete>. 

b) coluna da tabela e pressionando-se a tecla 
<Delete>. 

c) linha da tabela e pressionando-se a tecla 
<Delete>. 

d) coluna da tabela, abrindo-se o menu Tabela 
e, no item Excluir, clicar em Linhas. 

e) coluna da tabela, abrindo-se o menu Tabela 
e, no item Excluir, clicar em Colunas. 

27- No editor de textos Word, utilizando-se o item Fon-
te do menu Formatar pode-se definir 

a) o espaçamento entre parágrafos. 
b) efeitos do tipo subscrito e sobrescrito. 
c) recuo dos parágrafos. 
d) formatos de papel da impressora padrão. 
e) alinhamentos de texto. 

28- No editor de texto Word, para copiar a formatação 
de um parágrafo que aqui será denominado Mode-
lo para um outro parágrafo qualquer que aqui será 
denominado Destino, utilizando-se a ferramenta 
Pincel, inicialmente deve-se selecionar 

a) a primeira letra do parágrafo Modelo, dar um 
clique simples na ferramenta Pincel e seguir 
os procedimentos para a conclusão do pro-
cesso. 

b) a primeira palavra do parágrafo Modelo, dar 
um clique simples na ferramenta Pincel e 
seguir os procedimentos para a conclusão do 
processo. 

c) o parágrafo Destino incluindo a sua marca do 
parágrafo, dar um clique simples na ferramen-
ta Pincel e seguir os procedimentos para a 
conclusão do processo. 

d) o parágrafo Destino incluindo a sua marca do 
parágrafo, dar um clique duplo na ferramenta 
Pincel e seguir os procedimentos para a con-
clusão do processo. 

e) o parágrafo Modelo incluindo a sua marca do 
parágrafo, e seguir os procedimentos para a 
conclusão do processo. 

29- No editor de Planilhas Eletrônicas Excel, as célu-
las de uma planilha foram preenchidas da seguinte 
forma: A1 com o número 1, A2 com o número 10, 
A3 com o número 20, A4 com o número 30 e, em 
seguida, B1 com o número 40. Ao se selecionar a 
célula B1 e dar um clique duplo no quadro do can-
to inferior direito desta célula, é correto afirmar que 
a célula B4 estará 

a) preenchida com o número 40. 
b) preenchida com o número 60. 
c) preenchida com o número 1200. 
d) preenchida com o número 0. 
e) vazia. 
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30- Analise as seguintes afirmações relativas a Siste-
mas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD): 

I. Um SGBD é um sistema que permite centra-
lizar e organizar todas as informações em 
um só lugar, facilitando e agilizando a manu-
tenção de seus dados. 

II. Um campo que contém um valor que nunca 
se repete pode ser definido como chave 
primária. 

III. Em um projeto de um banco de dados, após 
o levantamento de dados, é necessário im-
plementar logo as informações levantadas, 
criando o banco de dados para em seguida 
separar o que é realmente relevante para a 
especificação das tabelas que o banco de 
dados irá armazenar. 

IV. Em um banco de dados os registros são 
valores que se repetem várias vezes em 
uma mesma tabela. 

 
Indique a opção que contenha todas as afirmações 
verdadeiras. 

 
a) I e II 
b) II e III 
c) III e IV 
d) I e III 
e) II e IV 

 
NOÇÕES DE DIREITO: 
 

CIVIL 

31- Os toxicômanos, com discernimento reduzido: 

a) são absolutamente incapazes. 
b) podem praticar todos os atos da vida civil. 
c) não têm capacidade de direito. 
d) têm capacidade de fato. 
e) são relativamente incapazes e poderão prati-

car atos na vida civil com assistência de cu-
rador. 

 

 

 

32- O prazo para anular a constituição de  pessoa 
jurídica de direito privado, por defeito no seu ato 
constitutivo, é de: 

a) decadência de 5 anos, contado de seu regis-
tro. 

b) prescrição de 4 anos, computado do conhe-
cimento do vício. 

c) decadência de 3 anos, contado da publicação 
de sua inscrição no registro. 

d) prescrição de 10 anos. 
e) decadência de 2 anos, computado da publi-

cação de seu assento. 

33- Assinale a opção falsa. 

a) O decreto judicial de interdição por incapaci-
dade absoluta ou relativa não precisa ser 
assentado no Registro das Pessoas Naturais.

b) Os direitos da personalidade destinam-se a 
resguardar a dignidade humana, mediante 
sanções, que devem ser suscitadas pelo 
ofendido. 

c) Os credores de obrigações vencidas e não 
pagas também têm legitimidade para promo-
ver a sucessão provisória. 

d) Pode ser declarada a morte presumida, sem 
decretação de ausência se for extremamente 
provável a morte de quem estava em perigo 
de vida, desde que requerida depois de esgo-
tadas as buscas e averiguações. 

e) A senilidade, por si só, não é causa de restri-
ção da capacidade de fato. 

34- Assinale a opção correta. 

a) Entre os associados há reciprocidade de 
direitos e obrigações. 

b) O novo Código Civil veda qualquer hipótese 
de elaboração dos estatutos da fundação pelo 
Ministério Público. 

c) A fundação pode ser construída para a con-
secução de qualquer fim pretendido pelo 
fundador. 

d) A qualidade de associado somente poderá 
ser transferida a terceiro, com o consenso da 
associação ou com permissão estatutária. 

e) A minoria vencida, na reforma estatutária, 
nunca poderá impugná-la. 
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35- Os marítimos têm por domicílio o lugar onde esti-
ver matriculado o navio e tal domicílio é: 

a) voluntário geral. 
b) legal. 
c) voluntário. 
d) contratual. 
e) voluntário especial. 

36- Assinale a opção falsa. 

a) Se inválido for o instrumento que constituir 
uma hipoteca, inválida será esta, uma vez 
que não poderá subsistir sem o referido ins-
trumento, nem por outra maneira provada. 

b) A nulidade parcial de um ato negocial não o 
atingirá na parte válida, se esta puder subsis-
tir autonomamente, devido ao princípio utile 
per inutile nom vitiatur. 

c) Não constitui ato ilícito a destruição de coisa 
alheia ou a lesão a pessoa a fim de remover 
perigo iminente. 

d) Com a invalidação do ato negocial ter-se-á, 
se for possível, a restituição das partes ao 
status quo ante. 

e) Se a lei prescrever a nulidade absoluta do 
negócio, sem estabelecer prazo para pleiteá-
la, este será de dois anos contado da data da 
conclusão do ato negocial. 

37- Dissimulação: 

a) provoca falsa crença num estado não real, 
quer enganar sobre a existência de uma situ-
ação não verdadeira, tornando nulo o negó-
cio. 

b) seria, por exemplo, o caso da emissão de 
título de crédito em favor de alguém, que não 
representa negócio algum, para lesar outrem.

c) oculta ao conhecimento de outrem uma situa-
ção existente, pretendendo incutir no espírito 
de alguém a inexistência de uma situação 
real. 

d) não subsistirá no negócio, se válido for na 
substância e na forma. 

e) é declaração enganosa da vontade exprimin-
do um negócio jurídico não havendo intenção 
de realizar ato algum. 

 

 

38- Na obrigação indivisível: 

a) os devedores da prestação, convertida no seu 
equivalente pecuniário, passarão a dever, 
cada um deles a sua quota-parte. 

b) se apenas um dos devedores foi culpado pela 
inadimplência, todos responderão pelas per-
das e danos. 

c) há presunção juris tantum de que a obrigação 
está dividida em tantas obrigações, iguais e 
distintas, quantos forem os credores e deve-
dores. 

d) se todos os devedores forem culpados pelo 
descumprimento dela, qualquer um deles 
responderá pelas perdas e danos, exoneran-
do-se os demais. 

e) não se admite, mesmo se a culpa pelo seu 
inadimplemento for de todos os devedores, a 
responsabilidade pro rata pelas perdas e 
danos. 

39- Cômodos na obrigação de dar coisa certa:  

a) são vantagens produzidas pela coisa, perten-
centes ao credor, que poderá exigir por elas o 
aumento no preço. 

b) são acrescidos quantitativos ou qualitativos 
que pertencem, até a tradição, ao credor, que 
pode exigir o quantum apurado em razão da 
valorização oriunda dos acréscimos ocorri-
dos. 

c) são melhoramentos a que, até a tradição, faz 
jus o credor, acrescidos do valor estimado 
pelo devedor. 

d) são vantagens produzidas pela coisa, isto é, 
seus melhoramentos e acrescidos, pertencen-
tes ao devedor, que poderá exigir por eles 
aumento no preço ou a resolução da obriga-
ção, se o credor não concordar em pagar o 
quantum apurado. 

e) são benfeitorias, aquisições ou acessões 
naturais pertencentes ao credor. 

40- A oferta ao público: 

a) é um simples convite, sem obrigatoriedade. 
b) é uma proposta obrigatória, se contiver os 

requisitos essenciais ao contrato visado, sal-
vo se o contrário resultar das circunstâncias 
ou dos usos. 

c) não possibilita a aceitação. 
d) é irrevogável. 
e) é uma proposta, que sempre dispensa os 

elementos essenciais do contrato. 
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DO TRABALHO 

41- Na forma da CLT, considera-se empregado: 

a) O trabalhador que presta serviços onerosos e 
eventuais a uma mesma pessoa física ou 
jurídica. 

b) O pequeno empreiteiro, assim considerando o 
operário ou artífice, que conta com o auxílio 
de poucos trabalhadores para a execução do 
contrato. 

c) Toda pessoa física que se obriga, com habi-
tualidade e onerosidade, a cumprir pessoal-
mente as ordens que lhe forem repassadas 
pelo contratante. 

d) A pessoa jurídica que se obriga a fornecer 
mão-de-obra especializada ao tomador dos 
serviços. 

e) A pessoa física que, atuando com liberdade e 
autonomia, assume a execução de serviços 
ligados à segurança noturna de determinadas 
empresas. 

42- De acordo com a Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT), considera-se empregador: 

a) A pessoa física ou jurídica que, assumindo os 
riscos da atividade econômica, admite, assa-
laria e coordena a prestação pessoal de ser-
viços prestados por trabalhadores cooperati-
vados. 

b) A empresa, individual ou coletiva, que, divi-
dindo os riscos da atividade econômica com 
seus prestadores, com a concessão de grati-
ficação de participação nos lucros e resulta-
dos, admite e remunera a prestação pessoal 
de serviços. 

c) A pessoa física ou jurídica que, assumindo os 
riscos da atividade econômica, admite, assa-
laria e coordena a prestação pessoal de ser-
viços prestados por trabalhadores avulsos. 

d) A empresa, individual ou coletiva, que, assu-
mindo os riscos da atividade econômica, 
admite, assalaria e dirige a prestação pessoal 
de serviços. 

e) A pessoa física que desenvolve atividade 
comercial e que contrata trabalhadores para a 
execução de serviços não inseridos nos fins 
normais do empreendimento. 

 

 

43- A propósito do direito às férias, aponte a opção 
incorreta. 

a) O trabalhador estudante com idade inferior a 
18 anos terá direito a gozar suas férias jun-
tamente com as férias escolares. 

b) Desde que esteja devidamente assistido por 
seu sindicato, pode o trabalhador negociar o 
direito às férias com seu empregador. 

c) Denomina-se período aquisitivo o compreen-
dido entre o instante da admissão no empre-
go e os doze meses subseqüentes, quando 
são computadas as faltas injustificadas para a 
definição da duração das férias. 

d) A falta de concessão das férias no período 
adequado gera ao empregador a obrigação 
de indenizá-las em dobro. 

e) Os empregados integrantes de uma mesma 
família, vinculados ao mesmo empregador, 
terão direito ao gozo de férias em período 
coincidente, se assim desejarem se disso não 
resultar prejuízo ao normal desenvolvimento 
da atividade empresarial. 

44- A propósito da jornada de trabalho, aponte a op-
ção correta. 

a) Ao empregador é lícito exigir a prestação 
laboral por, no mínimo, oito horas diárias de 
trabalho, durante seis dias da semana. 

b) Sempre que a jornada for superior a seis 
horas, haverá a necessidade de concessão 
de intervalo mínimo de duas horas. 

c) As atividades executadas em turnos ininter-
ruptos de revezamento terão como limite 
máximo a jornada de seis horas, salvo previ-
são em contrário constante do contrato indivi-
dual de trabalho. 

d) Limitada a jornada diária a quatro horas de 
trabalho, deve o empregador conceder, obri-
gatoriamente, o intervalo mínimo de quinze 
minutos. 

e) Salvo previsão coletiva em contrário, a dura-
ção máxima do intervalo intrajornada, para 
refeição e descanso, deve ter a duração má-
xima de duas horas. 
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45- Sobre as férias, aponte a opção incorreta. 

a) O período de duração das férias anuais é 
definido em função do número de faltas injus-
tificadas ao trabalho, computadas ao longo do 
período aquisitivo. 

b) O período em que o trabalhador está em gozo 
de férias é considerado como tempo de servi-
ço para todos os efeitos legais. 

c) As faltas resultantes de acidente do trabalho 
sofrido pelo trabalhador, com duração igual 
ou inferior a seis meses, não são considera-
das para a fixação do período de duração das 
férias. 

d) Ao empregador é facultado descontar das 
férias as faltas injustificadas ao trabalho, 
observado o limite de sete dias por ano. 

e) Não são consideradas faltas ao trabalho as 
ausências geradas em razão de prisão pre-
ventiva do trabalhador, desde que não seja 
denunciado pelo Ministério Público ou que 
seja absolvido pelo Judiciário. 

46- Em relação ao contrato de trabalho por prazo de-
terminado, assinale a opção incorreta. 

a) Considera-se por prazo determinado o contra-
to cuja vigência, limitada ao prazo máximo de 
dois anos, dependa da execução de serviços 
especificados ou ainda da realização de certo 
acontecimento suscetível de previsão aproxi-
mada. 

b) Atividades empresariais de caráter transitório 
não justificam a celebração de contrato por 
prazo determinado. 

c) O contrato de experiência apenas pode ser 
celebrado por prazo máximo de 90 dias, ad-
mitindo-se uma única prorrogação dentro 
desse período. 

d) Havendo no contrato de experiência cláusula 
que assegure a qualquer dos contratantes o 
direito de rescisão antecipada, serão aplicá-
veis as mesmas regras que regem a rescisão 
dos contratos por prazo indeterminado. 

e) A rescisão antecipada de contrato por prazo 
determinado, no qual não fixada previsão 
contratual nesse sentido, confere ao empre-
gado o direito de receber indenização equiva-
lente à metade da remuneração devida até o 
termo do contrato. 

 

47- Na forma da legislação vigente, o contrato indivi-
dual de trabalho: 

a) corresponde ao acordo tácito ou expresso, 
equivalente à relação de emprego. 

b) corresponde ao negócio jurídico expresso, 
por meio do qual se obriga a pessoa física a 
executar, pessoalmente ou por intermédio de 
terceiro, determinado serviço ou atividade de 
interesse do contratante. 

c) corresponde ao acordo tácito destinado à 
execução pessoal, onerosa e habitual de 
serviços ou atividades de caráter estritamente 
econômico. 

d) corresponde ao ajuste tácito ou expresso, de 
caráter bilateral, destinado à prestação de 
serviços avulsos ou eventuais. 

e) corresponde ao ajuste jurídico firmado para a 
execução autônoma de atividades em coope-
rativas de mão-de-obra. 

48- Sobre as regras legais que informam a alteração 
do contrato de trabalho, aponte a opção correta. 

a) Em qualquer circunstância, desde que assis-
tido por seu sindicato de classe, poderá o 
trabalhador ajustar a alteração das condições 
de trabalho, ainda que sofra prejuízos salari-
ais. 

b) A transferência do trabalhador de uma para 
outra filial da empresa, situada na mesma
cidade, apenas será válida se houver prévia e 
expressa concordância do trabalhador. 

c) A concordância do empregado para a altera-
ção da função e horários desempenhados é 
absolutamente dispensável, desde que pos-
sua o empregador o poder de direção e con-
trole do empreendimento. 

d) Sem que haja irregularidade, a redução sala-
rial poderá ser deliberada unilateralmente 
pelo empregador, por período não superior a 
seis meses, quando lograr demonstrar a im-
possibilidade real de pagamento dos salários 
dos empregados contratados. 

e) A destituição do trabalhador de função de 
confiança ocupada durante um ano, com a 
supressão da gratificação salarial correspon-
dente, não configura alteração contratual 
ilícita. 
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49- Considerando as regras legais alusivas à remunera-
ção no Direito do Trabalho, aponte a opção      incor-
reta. 

a) Integram a remuneração do trabalhador, além 
do salário e das comissões, percentuais, gratifi-
cações, diárias para viagens e abonos pagos 
pelo empregador, as gorjetas que receber de 
terceiros, sejam elas concedidas espontanea-
mente pelos clientes, sejam elas cobradas como 
adicional nas contas. 

b) As ajudas de custo pagas pelo empregador, em 
razão da alteração do domicílio do empregado, 
não integram a remuneração deste, não geran-
do quaisquer reflexos sobre o FGTS. 

c) As despesas com educação suportadas pelo 
empregador - alusivas a matrícula, mensalida-
de, anuidade, livros e material didático - inte-
gram o salário do trabalhador. 

d) As diárias para viagens, cujo valor não exceda a 
50% do salário, não integram a remuneração do 
empregado. 

e) A habitação, a alimentação e o vestuário conce-
didos pelo empregador integram o salário para 
todos os efeitos legais. 

50- A propósito da Justiça do Trabalho, aponte a   opção 
incorreta. 

a) São órgãos da Justiça do Trabalho as varas do 
trabalho ou os juízos de direito investidos da 
jurisdição trabalhista, os tribunais regionais do 
trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho e o 
Supremo Tribunal Federal. 

b) À Justiça do Trabalho compete dirimir os confli-
tos envolvendo trabalhadores e empregadores, 
resultantes do contrato de trabalho. 

c) São julgados pela Justiça do Trabalho os confli-
tos entre os trabalhadores portuários e os ope-
radores portuários, decorrentes da relação de 
trabalho. 

d) Os dissídios movidos por pequenos empreitei-
ros, assim considerados os operários ou artífi-
ces, e os respectivos contratantes são julgados 
pela Justiça do Trabalho, ainda que não envol-
vam direitos tipicamente trabalhistas. 

e) Os dissídios relativos a indenizações resultantes 
de acidentes do trabalho não são julgados pela 
Justiça do Trabalho. 

 

 

 

 
CONSTITUCIONAL 

51- Assinale a opção correta. 

a) Em nenhum caso uma lei penal pode ser apli-
cada retroativamente a um réu. 

b) Em tempos de normalidade constitucional, uma 
pessoa somente pode ser presa por ordem 
escrita de autoridade judicial. 

c) O Estado deve prestar assistência judiciária 
gratuita a todos os que não puderem ou não 
quiserem despender recursos para litigar em 
juízo. 

d) A pena de caráter perpétuo é vedada entre nós, 
assim como, em tempos de paz, é proibida a 
pena de morte. 

e) Provas obtidas por meios ilícitos somente são 
válidas num processo, desde que não haja outro 
meio para obtê-las. 

52- A Constituição estabelece que "a casa é asilo inviolá-
vel do indivíduo". Diz, também, que ninguém pode 
nela entrar sem o consentimento do morador, salvo 
em certas circunstâncias. Assinale a opção em que 
não consta hipótese prevista constitucionalmente pa-
ra que alguém ingresse, sem o consentimento do mo-
rador, em casa alheia. 

a) Em caso de investigação policial de crime hedi-
ondo, mediante autorização por escrito da auto-
ridade policial, e sempre durante o dia. 

b) Estando em curso o cometimento de um crime 
na casa, independentemente de autorização 
judicial ou policial. 

c) Em caso de desastre. 
d) Quando o ingresso na casa for necessário para 

prestar socorro. 
e) Por determinação judicial, durante o dia. 

53- Assinale a opção correta. 

a) No Brasil, não há direito fundamental auto-
aplicável, uma vez que sempre se necessita da 
intermediação do legislador ordinário para que 
os direitos previstos na Constituição surtam os 
seus efeitos. 

b) Somente os brasileiros, natos ou naturalizados, 
podem invocar direitos fundamentais no Brasil. 

c) Somente pessoas físicas podem ser titulares de 
direitos fundamentais. 

d) As normas que prevêem direitos sociais no Brasil 
não têm nenhuma força jurídica, valendo apenas 
como programa de ação governamental, que pode 
ser seguido ou desprezado pelos Poderes Públi-
cos, sem conseqüências de Direito. 

e) O menor de idade pode ser titular de direitos 
fundamentais, na ordem constitucional em vigor.
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54- Assinale a opção correta. 

a) Nos termos da Constituição em vigor, é livre a 
manifestação de pensamento, inclusive 
anonimamente. 

b) Dada a igualdade entre homens e mulheres, em 
nenhum caso a lei pode conferir vantagem às 
mulheres, sem estendê-las também aos ho-
mens. 

c) A escuta telefônica feita sem o conhecimento 
dos interlocutores é permitida por ordem judicial 
ou do Ministério Público, desde que para instruir 
um processo civil ou criminal. 

d) A ofensa ao direito à honra ou à imagem de 
alguém gera para a vítima o direito de exigir 
reparação financeira por danos morais e materi-
ais cumulativamente. 

e) O direito de reunião em lugares públicos depen-
de de prévia autorização judicial para ser exer-
cido. 

55- Suponha que um inglês resida no Brasil em caráter 
permanente e tenha tido conhecimento de um ato da 
Administração Pública brasileira que fere o princípio 
da moralidade administrativa, lesivo ao patrimônio 
público. Suponha, ainda, que o estrangeiro, ele pró-
prio, nada tenha sofrido em decorrência do ato. Nes-
sas circunstâncias, assinale a opção correta. 

a) O estrangeiro do problema pode ajuizar ação 
popular para invalidar o ato. 

b) O estrangeiro pode ajuizar um mandado de 
segurança para invalidar o ato. 

c) O estrangeiro, na falta de outra ação cabível, 
deve impetrar um habeas corpus contra o ato. 

d) O mandado de injunção é o melhor instrumento 
jurídico para o estrangeiro invalidar o ato. 

e) Não há ação que o estrangeiro possa mover 
contra o ato, mas nada impede que ele faça 
uma representação ao Ministério Público para 
que sejam adotadas as medidas cabíveis. 

56- É brasileiro nato o indivíduo que: 

a) embora nascido no Brasil, é filho de pais estran-
geiros que se encontram no Brasil, a serviço do 
seu país de origem, como diplomatas. 

b) nasceu no exterior e nunca veio para o Brasil, 
sendo filho de pai estrangeiro e de mãe brasilei-
ra, que, à época do nascimento, residia no exte-
rior por motivos particulares. 

c) nasceu no estrangeiro, filho de pai brasileiro, 
mas veio a residir no Brasil e optou pela nacio-
nalidade brasileira. 

d) é de nacionalidade portuguesa e já reside no 
Brasil há mais de quinze anos. 

e) nasceu em outro país, é filho de pais estrangei-
ros, mas é neto de brasileira. 

57- Assinale a opção correta. 

a) A investidura em qualquer cargo ou emprego 
público depende de aprovação prévia em concur-
so público. 

b) O servidor público goza do direito de associação 
sindical, conforme prevê expressamente a Consti-
tuição. 

c) O direito de greve é proibido constitucionalmente 
no âmbito da Administração Pública. 

d) Nada impede que, para fins de simplificação da 
organização administrativa, o legislador estabeleça 
que os integrantes de uma carreira qualquer do 
serviço público terão sempre os mesmos venci-
mentos dos integrantes de outra carreira diversa. 

e) O funcionário público punido administrativamente 
por ato de improbidade não pode, em nenhum 
caso, ser também punido criminalmente pelo 
mesmo fato. 

58- Assinale a opção correta. 

a) Uma emenda à Constituição deve seguir o mesmo 
processo legislativo da lei complementar. 

b) A Constituição não pode ser emendada na vigên-
cia de intervenção federal ou estado de sítio. 

c) Todo e qualquer dispositivo da Constituição pode 
ser objeto de alteração ou supressão por meio de 
emenda à Constituição. 

d) Os Deputados e Senadores podem apresentar 
projetos de lei sobre qualquer assunto incluído no 
âmbito da competência legislativa da União. 

e) A matéria constante de projeto de lei rejeitado no 
Congresso Nacional não pode, em tempo algum, 
voltar a ser reapresentada em outro projeto de lei. 

59- Assinale a opção em que consta matéria que pode 
ser disciplinada por meio de medida provisória. 

a) Hipóteses de perda da nacionalidade brasilei-
ra. 

b) Descriminalização de condutas previstas no 
Código Penal. 

c) Criação de cargos públicos no âmbito do 
Executivo. 

d) Estabelecimento de novas garantias para os 
membros do Ministério Público. 

e) Novos prazos para recursos no processo civil.
60- Nos crimes comuns, o Presidente da República é 

julgado pelo: 

a) Supremo Tribunal Federal. 
b) Superior Tribunal de Justiça. 
c) Congresso Nacional em sessão conjunta. 
d) Tribunal de Justiça do Estado em que o fato 

aconteceu. 
e) Juiz de Direito da comarca em que o fato 

aconteceu. 
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ADMINISTRATIVO 

61- A Lei nº 8.112/90, que estabelece regime jurídico dos 
servidores públicos civis da União, aplica-se também 
aos 

a) servidores estaduais e municipais. 
b) servidores da Administração Indireta em geral. 
c) servidores estaduais e não aos municipais. 
d) servidores municipais e não aos estaduais. 
e) servidores autárquicos federais. 

62- Para efeito da Lei nº 8.112/90, servidor é o ocupante 
de cargo público, inclusive os 

a) da magistratura. 
b) de mandato eletivo. 
c) do Ministério Público. 
d) comissionados de confiança. 
e) empregados celetistas. 

63- A forma de provimento em cargo público, regido pela 
Lei nº 8.112/90, que só se aplica a quem foi dele de-
mitido, anteriormente, é a  

a) reintegração 
b) readmissão 
c) promoção 
d) recondução 
e) reversão 

64- A penalidade de suspensão, prevista na Lei nº 8.112/90, 
pode ser aplicada ao servidor público federal, no caso 
de 

a) improbidade administrativa 
b) inassiduidade habitual   
c) reincidência de falta punível com advertência 
d) prática de usura 
e) insubordinação grave em serviço 

65- O servidor público federal, regido pela Lei nº 8.112/90, 
responde administrativa, civil e penalmente, pelo exercí-
cio irregular de suas atribuições, sendo que 

a) a responsabilidade penal não abrange a prática 
de contravenções. 

b) a absolvição criminal pode afastar a responsabi-
lidade administrativa. 

c) as sanções administrativas e penais são inacu-
muláveis. 

d) as sanções penais e civis são inacumuláveis. 
e) as sanções civis, penais e administrativas são 

inacumuláveis entre si. 

66- A vacância de cargo público, regido pela Lei nº 8.112/90, 
depende de ato prévio, como regra geral, que a decrete, 
mas isto pode não ocorrer, para ser declarada, ulterior-
mente, quando ela for automática, o que pode ocorrer, 
em determinados casos de 

a) aposentadoria e exoneração. 
b) aposentadoria e demissão. 
c) aposentadoria e readaptação. 
d) exoneração e demissão. 
e) exoneração e readaptação. 

67- Para a posse, em qualquer cargo público federal, 
pode-se considerar dispensável a  

a) apresentação da declaração de bens. 
b) aptidão em inspeção médica. 
c) observância de prazo. 
d) quitação eleitoral. 
e) aprovação em concurso público. 

68- Entre os deveres, a que estão sujeitos os servidores 
federais, regidos pelo regime da Lei nº  8.112/90, não se 
inclui o de  

a) ser leal às instituições a que serve. 
b) guardar sigilo sobre assuntos da repartição. 
c) ser assíduo e pontual ao serviço. 
d) promover manifestações de apreço, no recinto 

da repartição. 
e) tratar com urbanidade as partes. 

69- Ao servidor público federal, regido pela Lei nº 8.112/90, 
é permitido 

a) participar da administração de empresas priva-
das. 

b) participar da gerência de empresas privadas. 
c) participar do Conselho Fiscal de sociedade de 

economia mista. 
d) exercer o comércio. 
e) aceitar emprego de estado estrangeiro. 

70- Ao servidor federal, regido pela Lei nº 8.112/90, é 
vedado acumular cargos, empregos e/ou funções, no 
setor público, salvo se forem 

a) de confiança. 
b) de magistério. 
c) em áreas diversas do governo. 
d) em entidades diferentes. 
e) sob regime jurídico diverso. 

 


