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CONHECIMENTOS GERAIS

Atenção: As questões de números 1 a 15 referem-se ao texto
que segue.

Urbanização abala a saúde de moradores do interior da
Amazônia

Mesmo que aumente o conforto, as conseqüências

do ingresso na vida moderna – com alimentos prontos,

televisão, telefone e máquina de lavar roupa – não são nada

boas para a saúde. Hilton Pereira da Silva, médico e

antropólogo do Museu Nacional, encontrou uma taxa elevada

de hipertensão arterial na população de três comunidades rurais

do Pará que gradativamente deixaram o extrativismo (*) e

começaram a usar bens de consumo tipicamente urbanos.

Aracampina, a maior comunidade estudada,

localizada na ilha de Ituqui, às margens do rio Amazonas, tem

cerca de 600 habitantes. Eram 460 há sete anos, quando Hilton

Silva chegou lá pela primeira vez e notou que a vida mudava

rapidamente – conseqüência da proximidade com Santarém, a

quatro horas de barco. “Quando ocorre a transição para o estilo

de vida moderno e urbano, a primeira mudança é a dieta”, diz

ele. “Aumenta o consumo de sal, de enlatados e de comida

industrializada, cheia de aditivos químicos.”

Nas primeiras vezes em que esteve lá, o

pesquisador notou que os caboclos pescavam intensamente.

Completavam a alimentação com farinha de mandioca, frutas,

feijão e milho. “Hoje, os caboclos deixaram o extrativismo,

trabalham na pesca industrial, para as madeireiras ou em

fazendas e compram carne em conserva, açúcar, café e

biscoitos”, relata. “As mudanças na dieta estão causando uma

mudança gradual na fisiologia do organismo, que leva à

hipertensão.”

Ainda não há água encanada em Aracampina, mas

os caboclos agora têm luz elétrica, graças ao gerador a diesel,

fogão a gás, televisão ligada a bateria de carro e telefone que

funciona por meio de rádio. Em conseqüência, houve uma

redução da atividade física que ajuda a equilibrar a pressão

arterial. “Por terem acesso a fogão a gás, não buscam mais

lenha na mata”, exemplifica Hilton Silva. “E já usam fralda

descartável, que também reduz o trabalho das mulheres”. Mas

surgem outras fontes de estresse, como a necessidade de

ganhar mais dinheiro para comprar comida, relógios, bicicletas e

aparelhos de som.

(Pesquisa. São Paulo: Fapesp, abril 2003.)

(*) extrativismo = atividade que consiste em extrair da natureza
quaisquer produtos que possam ser cultivados para fins
comerciais ou industriais.

1. Para os moradores de Aracampina, o processo de
urbanização e modernização representou

(A) uma menor produtividade da pesca e o acesso ao
saneamento básico.

(B) o acesso ao saneamento básico e à instalação da
rede elétrica.

(C)) o acesso a novos meios de comunicação e um
aumento na pressão arterial.

(D) um acréscimo das atividades extrativas e um
aumento da ansiedade.

(E) o abandono das atividades extrativas e a diminuição
da pressão arterial.

_________________________________________________________

2. As transformações fisiológicas ocorridas em moradores de
Aracampina estão diretamente relacionadas

I. à significativa diminuição das atividades físicas,
proporcionada pela modernização da vida
cotidiana.

II. a uma nova dieta, sobretudo ao consumo de
alimentos industrializados.

III. ao desequilíbrio da pressão arterial, causado pelo
esforço das atividades extrativistas.

Completa corretamente o enunciado APENAS o que está em

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D)) I e II.
(E) II e III.

_________________________________________________________

3. Pode-se corretamente deduzir da leitura do texto que

(A) o progresso tecnológico é uma ilusão, pois só
acarreta prejuízos materiais para aqueles a quem
supostamente beneficiaria.

(B)) os modos de vida mais primitivos podem propiciar
um maior equilíbrio orgânico para os indivíduos.

(C) os modos de vida mais primitivos constituem um
fator de alta insalubridade para os indivíduos.

(D) os recursos tecnológicos não representam
modernização, pois muito poucos sabem tirar
proveito deles.

(E) os modos de vida mais primitivos apenas disfarçam
a alta taxa de ansiedade de que já sofre cada um
dos indivíduos.

_________________________________________________________

4. Na frase Por terem acesso a fogão a gás, não buscam
mais lenha no mato há uma relação de causa e efeito, o
mesmo ocorrendo na frase

(A) Hilton da Silva encontrou uma taxa elevada de
hipertensão arterial na população de três
comunidades rurais do Pará.

(B) Ainda não há água encanada em Aracampina, mas
os caboclos agora têm luz elétrica.

(C) Aumenta o consumo de sal, de enlatados e de
comida industrializada, cheia de aditivos químicos.

(D) Eram 460 há sete anos, quando Hilton Silva chegou
lá pela primeira vez e notou que a vida mudava
rapidamente.

(E)) Quando ocorre a transição para o estilo de vida
moderno e urbano, a primeira mudança é a dieta.

wwwwwww.pciconcursos.com.br



28/08/03 - 15:17

TRT21R-Conhecimentos Gerais-2 3

5. Estão corretamente flexionadas as formas verbais da
frase:

(A)) Os caboclos de fato obtiveram algumas melhorias,
mas nem todas as novidades lhes convieram.

(B) O pesquisador deteu-se em alguns dados e
percebeu que do progresso adviram, também,
alguns prejuízos.

(C) Conclue-se, da leitura do texto, que a alimentação
mais natural constitue um fator de saúde.

(D) Se o progresso não intervisse na vida de
Aracampina, os moradores não fazeriam novos
projetos de vida.

(E) Quando os habitantes de Aracampina se proporam a
aceitar as novidades, ninguém conteu seu ingênuo
entusiasmo.

_________________________________________________________

6. As formas verbais sublinhadas respeitam as normas de
concordância na frase:

(A) Não caberiam aos caboclos ter consciência de todas
as coisas que o progresso lhes trariam.

(B)) Entre os diversos fatores que determinam o
estresse, um dos mais importantes está nos hábitos
alimentares.

(C) Toda a comunidade de Aracampina acabaram por
se envolver em tanta melhoria que passaram a ficar
ao seu alcance.

(D) Tão logo surgiu, as primeiras manifestações de
estresse deixou bem claro que se deviam às
novidades do cotidiano.

(E) Fogão a gás, televisão, luz elétrica, tudo fascinavam
os caboclos, a quem ninguém advertiram da outra
face da moeda.

_________________________________________________________

7. Por terem acesso a fogão a gás, não buscam mais lenha
na mata.

A construção do segmento sublinhado na frase acima
permite mais de uma leitura. Evita-se essa duplicidade de
sentido reconstruindo-se o segmento do seguinte modo:

(A) eles não buscam mais lenha no mato.

(B) não se busca mais lenha no mato.

(C)) não mais buscam lenha no mato.

(D) não buscam lenha mais no mato.

(E) mais lenha no mato não buscam.

_________________________________________________________

8. Transpondo-se para a voz passiva a frase As mudanças
na dieta estão causando uma mudança gradual na
fisiologia do organismo, a forma verbal resultante será

(A) têm causado.

(B) foi causada.

(C) estão sendo causadas.

(D)) está sendo causada.

(E) foram causadas.

9. Está adequada a articulação entre os tempos verbais na
frase:

(A) Na primeira vez em que lá esteve, o pesquisador
notara que os caboclos pescassem mais do que da
segunda vez.

(B) Uma vez que a dieta dos caboclos se alterasse,
tinham passado a sofrer de hipertensão.

(C) Se os alimentos que ingeriam fossem, em boa parte,
industrializados, a taxa de hipertensão tende a
crescer.

(D) No caso de surgir a necessidade de ganhar mais
dinheiro, a taxa de hipertensão elevava-se
rapidamente.

(E)) Tão logo passaram a usar fraldas descartáveis, as
mulheres viram reduzido o seu trabalho.

_________________________________________________________

10. O verbo indicado entre parêntenses deverá se flexionar
numa forma do plural para completar corretamente a
lacuna da frase:

(A)) Por mais que se ........ (haver) beneficiado com o
progresso, os caboclos não deixaram de sofrer
algumas de suas desvantagens.

(B) Em todas as vezes que se ........ (falar) dos
benefícios do progresso, costuma-se omitir o quanto
ele pode ser prejudicial.

(C) Até mesmo às fraldas descartáveis ....... (ter)
acesso, agora, a mulher que vive em Aracampinas.

(D) Entre as novidades com que se ...........
(entusiasmar) o morador de Aracampinas estão a
televisão e o telefone.

(E) Pouca gente......... (poder) censurar a atração que
têm os moradores pelas novidades que chegaram a
Aracampinas.

_________________________________________________________

11. Está correta a grafia de todas as palavras da frase:

(A) Quem imagina que o progresso só trás vantagens
ficará frustado quando perceber os dezajustes que
ele pode provocar.

(B) O que mais influe no aumento da pressão arterial é a
vida cedentária que os caboclos passam a levar.

(C) As pesquizas que o antropólogo emprendeu são
conclusivas, quando se consideram os dados que
foram comparados.

(D)) A obsessão pelo progresso leva os mais ingênuos a
acharem que toda novidade constitui, em si mesma,
uma vantagem.

(E) É com muita espontaniedade que passamos a gosar
dos benefícios do progresso, sem nos preocuparmos
com as suas conseqüências.

_________________________________________________________

12. Estão corretos o emprego e a posição de ambos os
pronomes sublinhados na frase:

(A)) Muita gente diz: - Se é para eu desistir das
vantagens do progresso, por que todo mundo fala
bem do que é moderno?

(B) Os avanços tecnológicos a que os caboclos haviam
submetido-se os trouxeram também algumas
desvantagens.

(C) Há quem diga: - Não sei porquê tantas pessoas
trocam o prazer da vida natural pelas complicações
que o progresso as trazem.

(D) Se cada um de nós nos preocupasse mais com a
saúde, não queixaria-se mais tarde.

(E) Não deve se dar ouvidos a quem nos vende a idéia
de que tudo o que é novo só traz-nos benefícios.
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13. Está inteiramente adequada a pontuação do seguinte
período:

(A) A população de Aracampinas, povoado próximo a
Santarém sofreu fortes influências dos avanços
tecnológicos, que alteraram a rotina, e o modo de
vida de cada um.

(B) Segundo Hilton da Silva o consumo de produtos
industrializados, foi um dos fatores responsáveis
pelas ocorrências de hipertensão, em boa parte dos
caboclos.

(C)) Relógios, bicicletas, aparelhos de som: eis alguns
dos novos objetos de desejo dos caboclos de
Aracampinas, comunidade estudada pelo
antropólogo Hilton da Silva.

(D) O abandono do extrativismo significou entre outras
coisas, uma sensível diminuição das atividades
físicas nas quais, os caboclos, há muito vinham se
empenhando.

(E) O progresso não chegou totalmente: pois falta água
encanada e mesmo a luz elétrica, é fornecida por
meio de geradores a diesel.

_________________________________________________________

14. Está clara e correta a redação da seguinte frase:

(A) Se antes Aracampinas contava com 460 habitantes,
já passados sete anos tem agora 600, sendo que
este acréscimo não foi a única mudança, que
também ocorreram nas condições de vida.

(B) O antropólogo Hilton da Silva não se iludiu com a
pressuposta melhoria de vida dos moradores de
Aracampinas, pois notou que lhes predominavam
também um quadro de hipertensão, efetuado através
da modernização dos costumes.

(C) Mudanças de dieta com muita freqüência chega a
acarretar distúrbios na pressão arterial, tal se
verificou entre os moradores de Aracampinas, em
virtude da adesão que foram vítimas diante dos
avanços tecnológicos.

(D) Muito embora os caboclos já não pescam tanto,
ainda assim houve redução da atividade física por
conta dos novos hábitos alimentares, haja vista os
industrializados, a que se deve um fator de
hipertensão.

(E)) As mudanças que se verificaram na fisiologia do
organismo de muitos dos moradores de
Aracampinas deveram-se a um novo estilo de vida,
que incorporou hábitos urbanos e produtos da
moderna tecnologia.

_________________________________________________________

15. Está correto o emprego do elemento sublinhado na frase:

(A) Quase todas as novidades à que os moradores
tiveram acesso são produtos da moderna tecnologia.

(B)) O gerador a diesel é o meio pelo qual os moradores
de Aracampinas têm acesso à luz elétrica.

(C) A hipertensão na qual foram acometidos muitos
moradores tem suas causas na mudança de estilo
de vida.

(D) O extrativismo, em cujo os caboclos tanto se
empenhavam, foi substituído por outras atividades
econômicas.

(E) Biscoitos e carne em conserva são alguns dos
alimentos dos quais o antropólogo exemplifica a
mudança dos hábitos alimentares dos caboclos.

16. Um funcionário recebeu R$ 300,00 para comprar sacos
plásticos de um certo tipo. Pesquisando os preços,
encontrou  na loja x e na loja y os seguintes resultados:

LOJA PACOTES
CONTENDO PREÇO POR PACOTE

x 500 sacos R$ 20,00

y 1 000 sacos R$ 30,00

É verdade que

(A) na compra de 5 000 sacos, economizará exatamente
R$ 20,00 se o fizer na loja y.

(B)) na compra de 3 000 sacos, economizará exatamente
R$ 30,00 se o fizer na loja y.

(C) na compra de 7 000 sacos, economizará exatamente
R$ 50,00 se o fizer na loja y.

(D) ele tem dinheiro suficiente para comprar 8 200 sacos
na loja x.

(E) ele tem dinheiro suficiente para comprar 12 500
sacos na loja y.

_________________________________________________________

17. Três funcionários fazem plantões nas seções em que
trabalham: um a cada 10 dias, outro a cada 15 dias, e o
terceiro a cada 20 dias, inclusive aos sábados, domingos
e feriados. Se no dia 18/05/02 os três estiveram de
plantão, a próxima data em que houve coincidência no dia
de seus plantões foi

(A) 18/11/02

(B) 17/09/02

(C) 18/08/02

(D)) 17/07/02

(E) 18/06/02

_________________________________________________________

18. Um determinado serviço é realizado por uma única
máquina em 12 horas de funcionamento ininterrupto e, em
15 horas, por uma outra máquina, nas mesmas condições.
Se funcionarem simultaneamente, em quanto tempo
realizarão esse mesmo serviço?

(A)   3 horas.

(B)   9 horas.

(C) 25 horas.

(D) 4 horas e 50 minutos.

(E)) 6 horas e 40 minutos.

_________________________________________________________

19. Certo mês, os números de horas extras cumpridas pelos
funcionários A, B e C foram inversamente proporcionais
aos seus respectivos tempos de serviço na empresa. Se A
trabalha há 8 meses, B há 2 anos, C há 3 anos e, juntos,
os três cumpriram um total de 56 horas extras, então o
número de horas extras cumpridas por B foi

(A)   8

(B)) 12

(C) 18

(D) 24

(E) 36
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20. Um veículo percorre os 
8
5

 de uma estrada em 4 horas, à

velocidade média de  75 km/h.   Para percorrer o restante

dessa estrada em  1 hora  e  30 minutos,  sua velocidade

média deverá ser

(A)   90 km/h

(B) 100 km/h

(C) 115 km/h

(D)) 120 km/h

(E) 125 km/h
_________________________________________________________

21. Um comerciante compra um artigo por R$ 80,00 e
pretende vendê-lo de forma a lucrar exatamente 30%
sobre o valor pago, mesmo se der um desconto de 20%
ao cliente. Esse artigo deverá ser anunciado por

(A) R$ 110,00

(B) R$ 125,00

(C)) R$ 130,00

(D) R$ 146,00

(E) R$ 150,00
_________________________________________________________

22. Aplicando-se a juro simples os 
3
2

 de um capital C à taxa

de 15% ao ano e o restante à taxa de 18% ao ano, obtém-

se, em 1 ano e 4 meses,  juro total de  R$ 512,00.  O capi-

tal C é

(A)) R$ 2 400,00

(B) R$ 2 600,00

(C) R$ 3 200,00

(D) R$ 3 600,00

(E) R$ 4 000,00
_________________________________________________________

23. Um pai quer dividir uma certa quantia entre seus três
filhos, de modo que um deles receba a metade da quantia
e mais R$ 400,00, outro receba 20% da quantia e o
terceiro receba 50% do que couber ao primeiro. O total a
ser dividido é

(A) R$   9 000,00

(B) R$ 10 000,00

(C)) R$ 12 000,00

(D) R$ 15 000,00

(E) R$ 18 000,00
_________________________________________________________

24. A qualidade de exibição das imagens no monitor do PC
está relacionada diretamente à propriedade

(A) papel de parede.

(B) aparência de vídeo.

(C) efeitos de vídeo.

(D) tamanho da tela.

(E)) resolução de vídeo.

25. NÃO é uma característica de uma rede de computadores
local:

(A) utilizar hub.

(B)) exigir o uso de modem.

(C) ter arquitetura cliente/servidor.

(D) ter arquitetura ponto-a-ponto.

(E) possuir servidor dedicado.
_________________________________________________________

26. A conexão da Internet por meio de banda larga exige no
PC a presença de

(A)) uma placa de rede.

(B) uma placa de fax-modem.

(C) uma placa 3D.

(D) um kit multimídia.

(E) uma porta serial.
_________________________________________________________

27. O tipo de CD que suporta várias gravações de novos
dados denomina-se

(A) DVD.

(B) CD-ROM.

(C)) CD-RW.

(D) CD-Áudio.

(E) Zip Drive.
_________________________________________________________

28. A maneira mais indicada de eliminar um programa
instalado no computador, utilizando o Windows, é

(A) mover o ícone do programa para a lixeira.

(B) deletar o ícone do programa da área de trabalho.

(C) deletar a pasta que contém o programa instalado.

(D)) remover o programa por meio do painel de controle.

(E) mover a pasta que contém o programa instalado para
a lixeira.

_________________________________________________________

29. Dentro da célula de uma tabela no Word, o deslocamento
para a direita a partir do início da primeira linha do texto
pode ser realizado com

(A) a tecla Tab, somente.

(B)) as teclas Ctrl+Tab.

(C) as teclas Shift+Tab.

(D) as teclas Alt+Tab.

(E) outros recursos, excetuando-se a tecla Tab.
_________________________________________________________

30. Em uma planilha Excel, as células C10 e C11 contêm,
respectivamente, os valores 10 e 11. Após arrastá-las pela
alça de preenchimento até a célula C14, esta célula será
preenchida com

(A) 10

(B) 11

(C) 12

(D) 13

(E)) 14
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31. Os cargos públicos

(A)) podem ter seus vencimentos pagos somente pelos
cofres públicos.

(B) podem ter seus vencimentos pagos pelos cofres
públicos e privados.

(C) são acessíveis aos brasileiros natos e natura-
lizados, mas não aos estrangeiros.

(D) serão criados por ato administrativo, não sendo
necessário que constem da estrutura organizacional.

(E) são remunerados por lei, sendo proibida, em
qualquer hipótese, a prestação de serviços gratuitos.

_________________________________________________________

32. No que se refere ao provimento de cargos públicos, é
correto afirmar que

(A) a reversão é a reinvestidura do servidor estável no
cargo anteriormente ocupado quando invalidada sua
demissão.

(B) a nomeação far-se-á, em caráter interino, quando se
tratar de cargo isolado de provimento efetivo.

(C) a recondução é o retorno à atividade do servidor em
disponibilidade para o cargo de carreira.

(D) a readaptação será efetivada em qualquer modali-
dade de cargo vago e, não havendo, o servidor
ficará em disponibilidade.

(E)) a promoção não interrompe o tempo de serviço, que
é contado do novo posicionamento na carreira a
partir da data da publicação do ato que promover o
servidor.

_________________________________________________________

33. Nos Tribunais Federais as penalidades disciplinares de
advertência ou de suspensão de até 30 dias serão
aplicadas, de regra, pelo

(A) Diretor Administrativo do Ministério de Justiça.

(B) Presidente do Tribunal onde o servidor exerce suas
funções.

(C)) Chefe da repartição do servidor público.

(D) Vice-Presidente do Tribunal onde o servidor encon-
tra-se lotado.

(E) Juiz de Direito do local onde o servidor esteja vincu-
lado.

34. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Adminis-
tração Pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
ao contratado, dentre outras, as sanções de

(A) multa e impedimento definitivo de contratar com a
Administração.

(B)) suspensão temporária de participação em licitações
e multa prevista no contrato.

(C) declaração de inidoneidade, desde que para licitar, e
multa, de qualquer valor, a critério da Administração.

(D) suspensão e impedimento definitivos de participação
em licitações.

(E) advertência e apreensão de bens e equipamentos
do contratado.

_________________________________________________________

35. Para os fins da Lei no 8.666, de 21/06/93 (Lei de Licita-
ções e Contratos Administrativos), NÃO é considerado
serviço técnico profissional especializado, entre outros, o
trabalho relativo a

(A) projetos básicos e executivos.

(B) fiscalização de obras e serviços.

(C) restauração de bens de valor histórico.

(D)) aquisição de material com observância ao princípio
da padronização.

(E) avaliações em geral.
_________________________________________________________

36. Nos contratos administrativos podem ocorrer, entre outras
situações:

I. supressões dos serviços e compras;

II. acréscimos no caso particular de reforma de
edifícios.

O contratado sujeita-se-á às supressões, considerando o
valor inicial atualizado do contrato, e aos acréscimos, nas
mesmas condições contratuais, respeitados os limites de
até

(A) 15%  e  30%

(B) 20%  e  40%

(C)) 25%  e  50%

(D) 30%  e  15%

(E) 50%  e  25%
_________________________________________________________

37. Considere os seguintes atributos do ato administrativo:

I. Determinados atos administrativos que se impõem a
terceiros, independentemente de sua concordância.

II. O ato administrativo deve corresponder a figuras
definidas previamente pela lei como aptas a
produzir determinados resultados.

Esses atributos dizem respeito, respectivamente, à

(A)) imperatividade e à tipicidade.

(B) auto-executoriedade e à legalidade.

(C) exigibilidade e à legalidade.

(D) legalidade e à presunção de legitimidade.

(E) tipicidade e à imperatividade.
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38. A demissão e a remoção ex officio foram definidos pela lei,
colocando a primeira entre os atos punitivos e a segunda
para atender a necessidade do serviço público. Esses
resultados dizem respeito ao requisito

(A) da forma e do motivo, respectivamente.

(B) do motivo para ambos os casos.

(C) do objeto para ambos os casos.

(D)) da finalidade para ambos os casos.

(E) do sujeito e da finalidade, respectivamente.
_________________________________________________________

39. Tendo em vista a invalidação do ato administrativo,
é correto afirmar que a

(A) anulação é ato privativo do Judiciário enquanto que
a Administração só pode revogar o ato adminis-
trativo.

(B) anulação pode ser feita pela própria Administração,
mediante provocação, e pelo Judiciário independen-
te de provocação.

(C) revogação do ato administrativo é obrigatória pela
própria Administração, e pelo Judiciário quando
houver razões de ilegalidade.

(D) revogação do ato administrativo é facultativa tanto
pela Administração quanto pelo Judiciário, seja por
ilegalidade ou por interesse público.

(E)) anulação pode ser feita pelo Judiciário, mediante
provocação, e pela própria Administração indepen-
dente de provocação.

_________________________________________________________

40. Quanto à discricionariedade e à vinculação é correto
afirmar que

(A) o ato administrativo é discricionário quando a lei não
deixa opções, estabelecendo que diante de determi-
nados requisitos a Administração deve agir de tal ou
qual forma.

(B)) o particular tem, diante de um poder vinculado,
direito à edição do ato administrativo, sujeitando-se
a autoridade omissa à correção judicial.

(C) o ato é vinculado quando a lei deixa certa margem
de liberdade de decisão diante do caso concreto, de
tal modo que a autoridade poderá optar por uma
dentre várias soluções possíveis.

(D) a discricionariedade, implicando em liberdade de
atuação, mesmo nos limites traçados pela lei, revela
sempre uma das formas de arbitrariedade.

(E) os atos regrados diferenciam-se dos vinculados,
porque os primeiros são editados por razões de
conveniência e oportunidade e os segundos por
força de ato normativo.

_________________________________________________________

41. A República Federativa do Brasil tem como fundamentos,
dentre outros,

(A) o pluralismo político e a autodeterminação dos povos.

(B) a independência nacional e o desenvolvimento
nacional.

(C)) a dignidade da pessoa humana e a cidadania.

(D) o repúdio ao terrorismo e a defesa da paz.

(E) o asilo político e a não-intervenção.

42. O rol dos direitos e garantias, contido no art. 5o da
Constituição Federal, é

(A) taxativo, porque sua interpretação deve ser restrita,
visto que a atribuição de direitos e garantias deve
ser feita expressamente e só a Constituição pode
fazê-lo.

(B) taxativo, porque não admite outros direitos ou
garantias, sejam decorrentes do regime, sejam
decorrentes dos princípios por ela adotados.

(C) exemplificativo, mas a ele só podem ser acrescidos
os direitos e garantias decorrentes de tratados
internacionais em que a República Federativa do
Brasil seja parte.

(D)) exemplificativo, porque não exclui outros, decorren-
tes do regime e dos princípios por ela adotados ou
de tratados internacionais com a participação do
país.

(E) exemplificativo, mas a ele só podem ser acrescidos
os direitos e garantias decorrentes do regime e dos
princípios por ela adotados.

_________________________________________________________

43. A Espanha pediu a extradição de Lopez, espanhol de
nascimento e brasileiro naturalizado há dez anos, por
recente envolvimento em tráfico internacional ilícito de
entorpecentes. Nesse caso, o Brasil poderá

(A) conceder a extradição, porque está prevista na
Constituição por motivo de crime comum, qualquer
que seja a época de seu cometimento, negando-a
tão-só para os crimes políticos.

(B) negar a extradição, visto que os brasileiros naturali-
zados só podem ser extraditados por crimes pratica-
dos antes da naturalização.

(C) conceder a extradição, porque o brasileiro naturali-
zado pode, como o estrangeiro, ser extraditado,
salvo por delito político ou de opinião.

(D) negar a extradição, visto que os brasileiros, natos ou
naturalizados, nunca podem ser extraditados.

(E)) conceder a extradição, em razão da natureza do
delito, mesmo tendo sido praticado após a naturali-
zação.

_________________________________________________________

44. Quanto aos direitos sociais, a Constituição Federal prevê
que

(A)) a proteção do salário deverá ser dada na forma da
lei, mas sua retenção dolosa constitui crime.

(B) será concedida licença à gestante, cujo prazo de
duração será fixado por lei.

(C) os salários serão irredutíveis, regra essa que não
poderá ser alterada por convenção ou acordo cole-
tivo.

(D) o repouso semanal será remunerado e deverá ser
gozado sempre aos domingos.

(E) a remuneração do trabalho noturno deverá ser
superior à do diurno, mas não informa o percentual
que vem regulado pela lei.
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45. A faixa de fronteira, considerada fundamental para a
defesa do território nacional ao longo das fronteiras terres-
tres, deve ter ocupação e utilização reguladas em lei. A
Constituição Federal garante que sua largura seja de até

(A)   50 quilômetros.

(B) 100 quilômetros.

(C)) 150 quilômetros.

(D) 200 quilômetros.

(E) 250 quilômetros.
_________________________________________________________

46. Cada Casa do Congresso Nacional tem quorum para se
reunir e quorum para deliberar. Salvo disposição constitu-
cional em contrário, esses quoruns são, respectivamente,
de

(A) maioria simples e maioria simples.

(B) maioria simples e maioria absoluta.

(C) dois terços e maioria absoluta.

(D) maioria absoluta e maioria absoluta.

(E)) maioria absoluta e maioria simples.
_________________________________________________________

47. Em caso de vagarem os cargos de Presidente e Vice-Pre-
sidente da República, na segunda metade do período de
mandato,

(A) serão sucessivamente chamados ao exercício da
Presidência, para completar o período de seus
antecessores, o Presidente da Câmara dos Deputa-
dos e o do Senado Federal.

(B)) a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias
depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, e
os eleitos deverão completar o período de seus
antecessores.

(C) a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias
depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, e
os eleitos iniciarão um novo período de 4 anos de
mandato.

(D) tomará posse no governo, para completar o período
dos antecessores, o Presidente do Supremo Tribu-
nal Federal, que presidirá, na época normal, a
eleição dos futuros mandatários.

(E) far-se-á eleição direta para ambos os cargos, 90
dias depois de aberta a última vaga, e os eleitos
deverão completar o período de seus antecessores.

_________________________________________________________

48. O Supremo Tribunal Federal tem iniciativa para certos
projetos de lei. Nesse caso, a discussão e votação terão
início

(A)) na Câmara dos Deputados, para onde os projetos
devem ser encaminhados.

(B) no Senado Federal, para onde os projetos devem
ser encaminhados.

(C) na Casa para a qual o Supremo Tribunal Federal
mandou os projetos.

(D) na Casa para a qual o Presidente do Congresso Na-
cional distribuiu os projetos.

(E) em sessão conjunta de ambas as Casas do
Congresso Nacional.

49. É obrigatória a promoção do Juiz que figure, em lista de
merecimento,

(A) duas vezes, consecutivas ou alternadas.

(B) duas vezes consecutivas ou três alternadas.

(C) três vezes, consecutivas ou alternadas.

(D)) três vezes consecutivas ou cinco alternadas.

(E) cinco vezes, consecutivas ou alternadas.
_________________________________________________________

50. Quanto à organização da Justiça do Trabalho é correto
afirmar que

(A) cada Estado e o Distrito Federal terão um único
Tribunal Regional do Trabalho.

(B)) haverá pelo menos um Tribunal Regional do
Trabalho em cada Estado.

(C) não haverá nenhuma Comarca no país sem, pelo
menos, uma Vara do Trabalho.

(D) a lei não poderá atribuir jurisdição à Justiça Estadual
para assunto de competência da Justiça do
Trabalho.

(E) não haverá Tribunal Regional do Trabalho no Distrito
Federal e nos Territórios.

_________________________________________________________

51. Na Justiça do Trabalho, o exercício das funções de inspe-
ção e correição permanente são da competência do

(A) Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho.

(B) Juiz Vice-Presidente do Tribunal Regional do Traba-
lho.

(C)) Ministro Corregedor Geral.

(D) Ministro Presidente do Tribunal Superior do
Trabalho.

(E) Diretor de Secretaria ou do Secretário de Turma.
_________________________________________________________

52. As anotações relativas à alteração do estado civil e aos
dependentes do empregado, na CTPS, serão feitas pelo

(A)) INSS, mediante prova documental.

(B) Ministério do Trabalho, mediante prova documental.

(C) Cartório de Registro Civil.

(D) empregador, mediante declaração assinada pelo
interessado.

(E) sindicato, mediante declaração assinada pelo inte-
ressado.
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53. As variações de horário no registro de ponto serão compu-
tadas como jornada extraordinária quando excederem a

(A)   5 minutos diários.

(B)) 10 minutos diários.

(C) 10 minutos cada marcação.

(D) 15 minutos cada marcação.

(E) 30 minutos diários.
_________________________________________________________

54. Um vendedor tem o salário composto de parte fixa mais
comissões. Em setembro, a soma da parte fixa mais as
comissões de vendas realizadas atingiu R$ 180,00; em
outubro, R$ 290,00; em novembro, R$ 276,00 e, em
dezembro, R$ 367,00. Nesta hipótese, o empregado terá
direito

(A) somente àquilo que resultou de comissões pelas
vendas, independentemente da variação dos valo-
res.

(B) ao salário mínimo em setembro, podendo o empre-
gador, nos meses subseqüentes, efetuar descontos
a título de compensação.

(C) ao salário mínimo em setembro, podendo o empre-
gador compensar a diferença apenas com o valor
recebido no mês de outubro.

(D) ao salário mínimo em setembro, podendo o empre-
gador compensar a diferença apenas por ocasião do
pagamento do décimo terceiro salário.

(E)) ao salário mínimo em setembro, não sendo permi-
tido nenhum desconto posterior a título de compen-
sação.

_________________________________________________________

55. Com relação às férias coletivas, é correto afirmar que

(A)) os empregados admitidos há menos de 12 meses
gozarão de férias proporcionais, iniciando-se novo
período aquisitivo.

(B) poderão ser concedidas somente em um único
período, independentemente de sexo e idade.

(C) dispensam a comunicação ao Ministério do Traba-
lho, por haver previsão legal.

(D) é possível a concessão pelo prazo de oito dias
corridos.

(E) a concessão deve estar prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.

_________________________________________________________

56. A característica da relação de emprego que a distingue de
outras relações semelhantes é a

(A) subordinação socioeconômica.

(B) dependência técnica.

(C) dependência social.

(D)) subordinação jurídica.

(E) dependência pessoal.

57. O pagamento do salário não pode ser estipulado por
período superior a um mês EXCETO no que diz respeito a

(A) gorjetas e prêmios.

(B) prestações in natura.

(C) adicional de horas extras.

(D) adicional de periculosidade.

(E)) comissões, percentagens e gratificações.
_________________________________________________________

58. O empregado que passou a exercer cargo de confiança
tem direito a

(A) não ser transferido do local da prestação de
serviços.

(B) não retornar ao cargo anteriormente ocupado.

(C)) descanso semanal remunerado.

(D) adicional de 25% sobre os salários.

(E) utilização de veículo fornecido pela empresa.
_________________________________________________________

59. Considera-se empregador

(A) somente a pessoa jurídica.

(B) somente quem se dedica à atividade lucrativa.

(C) somente o dono da empresa.

(D)) tanto a pessoa física como a pessoa jurídica.

(E) qualquer pessoa jurídica excetuando as associações
beneficentes.

_________________________________________________________

60. Mesmo sem autorização expressa do empregado, admite-
se a compensação, por ocasião do pagamento dos
salários, de

(A) assistência médica-hospitalar.

(B)) adiantamentos salariais.

(C) pagamento de seguro de vida.

(D) danos causados por imperícia do empregado.

(E) multa por descumprimento do contrato de trabalho.
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