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A C D E

- Verifique se este caderno:

- corresponde a sua opção de cargo.

- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.

Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.

Não serão aceitas reclamações posteriores.

- Para cada questão objetiva existe apenas UMAresposta certa.

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.

- Essa resposta deve ser marcada na FOLHADE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:

- procurar, na FOLHADE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.

- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.

- marcar essa letra na FOLHADE RESPOSTAS, conforme o exemplo:

- Marque as respostas das questões objetivas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.

- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.

- Responda a todas as questões.

- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.

- Você terá o total de 3 horas e 30 minutos para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.

- Ao término da prova devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.

- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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CONHECIMENTOS GERAIS

Instruções: As questões de números 1 a 15 referem-se ao texto
seguinte.

A eterna juventude

Conforme a lenda, haveria em algum lugar a Fonte da

Juventude, cujas águas garantiriam pleno rejuvenescimento a

quem delas bebesse. A tal fonte nunca foi encontrada, mas os

homens estão dando um jeito de promover a expansão dos

anos de “juventude” para limites jamais vistos. A adolescência

começa mais cedo – veja-se o comportamento de “mocinhos” e

“mocinhas” de dez ou onze anos – e promete não terminar

nunca. Num comercial de TV, uma vovó fala com desenvoltura

a gíria de um surfista. As academias e as clínicas de cirurgia

plástica nunca fizeram tanto sucesso. Muitos velhos fazem

questão de se proclamar jovens, e uma tintura de cabelo é

indicada aos homens encanecidos como um meio de fazer

voltar a “cor natural”.

Esse obsessivo culto da juventude não se explica por

uma razão única, mas tem nas leis do mercado um sólido

esteio. Tornou-se um produto rentável, que se multiplica

incalculavelmente e vai da moda à indústria química, dos

hábitos de consumo à cultura de entretenimento, dos salões de

beleza à lipoaspiração, das editoras às farmácias. Resulta daí

uma espécie de código comportamental, uma ética subliminar,

um jeito novo de viver. O mercado, sempre oportunista, torna-se

extraordinariamente amplo, quando os consumidores das mais

diferentes idades são abrangidos pelo denominador comum do

“ser jovem”. A juventude não é mais uma fase da vida: é um

tempo que se imagina poder prolongar indefinidamente.

São várias as conseqüências dessa idolatria: a

decantada “experiência dos mais velhos” vai para o baú de

inutilidades, os que se recusam a aderir ao padrão triunfante da

mocidade são estigmatizados e excluídos, a velhice se torna

sinônimo de improdutividade e objeto de caricatura. Prefere-se

a máscara grotesca do botox às rugas que os anos trouxeram, o

motociclista sessentão se faz passar por jovem, metido no

capacete espetacular e na roupa de couro com tachas de metal.

É natural que se tenha medo de envelhecer, de adoecer,

de definhar, de morrer. Mas não é natural que reajamos à lei da

natureza com tamanha carga de artifícios. Diziam os antigos

gregos que uma forma sábia de vida está na permanente prepa-

ração para a morte, pois só assim se valoriza de fato o presente

que se vive. Pode-se perguntar se, vivendo nesta ilusão da

eterna juventude, os homens não estão se esquecendo de

experimentar a plenitude própria de cada momento de sua

existência, a dinâmica natural de sua vida interior.

(Bráulio Canuto)

1. A frase em que se representa o aspecto central do tema
desenvolvido ao longo do texto é:

(A) (...) haveria em algum lugar a Fonte da Juventude
(...)

(B) (...) um tempo que se imagina poder prolongar
indefinidamente.

(C) (...) tem nas leis do mercado um sólido esteio.

(D) (...) uma sábia forma de vida está na permanente
preparação para a morte (...)

(E) (...) medo de envelhecer, de adoecer, de definhar,
de morrer.

_________________________________________________________

2. Considere as seguintes afirmações:

I. A convicção dos antigos gregos, segundo o autor do
texto, era a de que os anos da velhice constituiriam a
fase mais proveitosa da vida.

II. O culto da juventude acaba impedindo que muitos
velhos tirem melhor proveito dos atributos naturais
de sua idade e de sua experiência de vida.

III. O autor do texto revela algum otimismo quando se
refere a uma ética subliminar e a um jeito novo de
viver.

Em relação ao texto, está correto o que se afirma
APENAS em

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

_________________________________________________________

3. Considerando-se o contexto, expressões como máscara
grotesca ou metido no capacete espetacular acentuam

(A) o artificialismo do obsessivo culto da juventude.
(B) a importância da "experiência dos mais velhos".
(C) a cautela da permanente preparação para a morte.
(D) a valorização do presente que se vive.
(E) a atração pela dinâmica natural da vida interior.

_________________________________________________________

4. Quanto ao emprego e à forma ortográfica das palavras, a
frase inteiramente correta é:

(A) Obsecado pelo mito da eterna juventude, o homem
contemporâneo não deixaria de viver as experiências
de que cada fase da vida se constitue naturalmente?

(B) Na expressão sólido esteio indica-se o papel que se
atribue o mercado junto a quem ansia pelo desfrute
eterno da juventude.

(C) Quem idolatriza a juventude acaba por não viver
plenamente os encantos que nos propisciam as
outras fases da nossa vida.

(D) Quando se vive o que é extemporânio em relação às
experiências determinadas pela natureza, deixa-se
de usufluir os encantos de cada idade.

(E) Se apraz a um surfista valer-se da linguagem que
compartilha com outros jovens, por que haveriam as
velhinhas de dissimular a que lhes é própria?
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5. Quanto à concordância verbal, a frase inteiramente correta é:

(A) Atribuíam-se às águas da Fonte da Juventude o po-
der de rejuvenescimento de quem delas se servisse.

(B) Quanto mais tende a ganhar expansão os limites da
juventude, mais tendem os homens a subestimar a
experiência dos mais velhos.

(C) Preconceitos contra os velhos sempre houveram,
sobretudo a partir da excessiva valorização dos
atributos da juventude.

(D) Não se condenem os moços por essa idolatria que,
embora os favoreça, não nasce como iniciativa deles.

(E) Destacam-se entre as conseqüências dessa idolatria
a exclusão dos velhos, injustamente vistos como
improdutivos.

_________________________________________________________

6. A construção que admite transposição para a voz passiva é:

(A) São inúmeras as conseqüências dessa idolatria.

(B) As leis do mercado favorecem esse culto da juventu-
de.

(C) A juventude deixou de ser uma fase da vida.

(D) Resulta disso tudo uma espécie de código compor-
tamental.

(E) Cresce a olhos vistos a oferta de produtos associa-
dos à juventude.

_________________________________________________________

7. Conforme a lenda, haveria em algum lugar a Fonte da
Juventude, cujas águas garantiriam pleno rejuvenescimen-
to a quem delas bebesse.

Pode-se substituir corretamente o segmento sublinhado,
sem prejuízo para o sentido da frase acima, por:

(A) onde suas águas garantiriam pleno rejuvenescimento
a quem lhes bebesse.

(B) de cujas águas se garantiria pleno rejuvenescimento
a quem nelas bebesse.

(C) em que suas águas garantiriam pleno rejuvenesci-
mento quem delas bebesse.

(D) em cujas águas estaria a garantia de pleno rejuve-
nescimento para quem delas bebesse.

(E) de cujas águas estaria a garantia de pleno rejuve-
nescimento para quem lhes bebesse.

_________________________________________________________

8. Está correto o emprego do elemento sublinhado em:

(A) Não há uma razão única porque se explique essa
idolatria.

(B) Muitos se perguntam porquê ocorre esse culto
obsessivo.

(C) E esse culto obsessivo da juventude, ocorre por quê?

(D) Diga-me porque ocorre tamanha idolatria dos jovens.

(E) O por que desse culto obstinado deve ser buscado
nas leis do mercado.

_________________________________________________________

9. No segundo parágrafo, a expressão vai da moda à indús-
tria química tem, no contexto, o sentido de:

(A) abrange ora a moda, ora a indústria química.
(B) inclui a moda conquanto a indústria química.
(C) deixa a moda para abranger a indústria química.
(D) leva a moda para a indústria química.
(E) se estende da moda à indústria química.

10. Está clara, correta e coerente a redação da seguinte frase:

(A) O autor não deixa de considerar algo ridícula a
preocupação que têm alguns senhores sexagenários
de se fazer passar por jovens motociclistas.

(B) Muitas vezes os comerciais de TV previlegiam a
imagem dos jovens, em detrimento de como os
velhos deveriam agir conforme sua idade.

(C) Dentre o culto da juventude inclui-se também o do
corpo, haja visto como proliferam as academias de
ginástica tanto como as cirurgias corretivas.

(D) Como sempre acontece, os antigos gregos fornecem
razões de sabedoria para quem imagine que viver
bem significa igualmente antepor-se à morte.

(E) Se não ocorresse tamanha abstensão dos valores
da velhice, certamente os dotes da juventude seriam
valorizados à medida em que fossem oportunos.

_________________________________________________________

11. Está adequada a correlação entre tempos e os modos
verbais na frase:

(A) Há em algum lugar a Fonte da Juventude, cujas
águas garantirão pleno rejuvenescimento a quem
delas viria a beber.

(B) Seria natural que tivéssemos medo de envelhecer,
mas não que reagíssemos à lei da natureza com
tantos artifícios.

(C) Caso se quisesse valorizar o presente que se vive,
uma forma sábia de vida poderá ser a permanente
preparação para a morte.

(D) Terão sido várias as conseqüências dessa idolatria,
entre elas a de que a “experiência dos mais velhos”
iria para o baú de inutilidades.

(E) Tornara-se um produto rentável, que se multiplicasse
incalculavelmente e vai da moda à indústria química.

_________________________________________________________

12. A juventude é um tempo que se imagina poder prolongar
indefinidamente.

É possível uma nova redação da frase acima, em que
persista a correção formal e a coerência das idéias, substi-
tuindo-se o segmento sublinhado por:

(A) do qual se imagina poder um prolongamento indefinido.

(B) cuja imaginação se pode prolongar indefinidamente.

(C) em cujo prolongamento indefinível se pode imaginar.

(D) pelo qual imagina-se uma prolongação indefinida.

(E) que nos é dado imaginar como indefinidamente
prolongável.

_________________________________________________________

13. Está inteiramente correta a pontuação da frase:

(A) A adolescência hoje, não apenas começa mais ce-
do, como também ameaça não terminar nunca indo
até a velhice.

(B) O mercado que tem leis tão oportunistas quanto
implacáveis, sabe como alimentar essa idolatria, e
tirar dela todo o proveito.

(C) Deve-se destacar entre as conseqüências geradas
por tal idolatria, o fato de que, a experiência dos
mais velhos já não goza de prestígio.

(D) Atualmente, aqueles que, por qualquer razão, não se
dediquem ao culto da eterna juventude acabam
sendo estigmatizados.

(E) Julga o autor do texto que, o natural medo de enve-
lhecer, de adoecer e o morrer esteja na raiz mesma,
desse culto obsessivo do “ser jovem”.
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14. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se
numa forma do plural para preencher corretamente a
lacuna da frase:

(A) E o adulto de hoje, por que não o ...... (demover)
desse culto obstinado as evidências do tempo
inexorável?

(B) As mudanças que esse culto ...... (ter) trazido vêm
afetando profundamente nosso modo de ser.

(C) Não se ....... (imaginar) que os efeitos desse culto
sejam rapidamente eliminados.

(D) Não ...... (caber) aos mais velhos alertar os mais
jovens sobre a ilusão dessa suposta juventude eterna?

(E) Não se ...... (propor) aos jovens que esqueçam, mas
que relativizem os prazeres intrínsecos da juventude.

_________________________________________________________

15. Está inteiramente correta a redação da frase:

(A) É menos preferível a máscara de botox do que as
rugas que acarretam o tempo.

(B) Não são de se aceitar que as razões do mercado
preponderem sempre.

(C) Não se pergunta por que caberia aos jovens a
exclusividade das virtudes.

(D) A velhice não era imputada pelos gregos como um
mal da natureza.

(E) Conquanto prazeirosos, não se imaginem eternos os
anos da juventude.

_________________________________________________________

16. De acordo com um relatório estatístico de 2006, um setor
de certa empresa expediu em agosto um total de 1 347 do-
cumentos. Se a soma dos documentos expedidos em
setembro e outubro foi o triplo do de agosto e o número
dos expedidos em setembro ultrapassou o de outubro em
853 unidades, a diferença entre a quantidade de
documentos expedidos em setembro e a de agosto foi

(A)    165

(B)    247

(C)    426

(D)    427

(E) 1 100
_________________________________________________________

17. Pelo controle de entrada e saída de pessoas em uma Uni-

dade do Tribunal Regional Federal, verificou-se em certa se-

mana que o número de visitantes na segunda-feira cor-

respondeu a 
4
3  do da terça-feira e este correspondeu a

3
2  do da quarta-feira. Na quinta-feira e na sexta-feira

houve igual número de visitantes,  cada  um deles igual ao

dobro do da segunda-feira.  Se nessa semana, de segunda

à sexta-feira, o total de visitantes foi 750, o número de visi-

tantes na

(A) segunda-feira foi 120.

(B) terça-feira foi 150.

(C) quarta-feira foi igual ao da quinta-feira.

(D) quinta-feira foi igual ao da terça-feira.

(E) sexta-feira foi menor do que o da quarta-feira.

18. Trabalhando ininterruptamente, dois técnicos judiciários
arquivaram um lote de processos em 4 horas. Se, sozinho,
um deles realizasse essa tarefa em 9 horas de trabalho
ininterrupto, o esperado é que o outro fosse capaz de rea-
lizá-la sozinho se trabalhasse ininterruptamente por um
período de

(A) 6 horas.

(B) 6 horas e 10 minutos.

(C) 6 horas e 54 minutos.

(D) 7 horas e 12 minutos.

(E) 8 horas e meia.
_________________________________________________________

19. Dos 343 funcionários de uma Unidade do Tribunal Regio-
nal Federal, sabe-se que o número de homens está para o
de mulheres assim como 5 está para 2. Assim sendo,
nessa Unidade, a diferença entre o número de homens e o
de mulheres é

(A) 245

(B) 147

(C) 125

(D) 109

(E)   98
_________________________________________________________

20. Dois técnicos judiciários deveriam redigir 45 minutas e re-
solveram dividir esta quantidade em partes inversamente
proporcionais às suas respectivas idades. Se o primeiro,
que tem 28 anos, redige 25 delas, a idade do segundo, em
anos, é

(A) 35

(B) 33

(C) 32

(D) 31

(E) 30
_________________________________________________________

21. Durante todo o mês de março de 2007, o relógio de um
técnico estava adiantando 5 segundos por hora. Se ele só
foi acertado às 7h do dia 2 de março, então às 7h do dia 5
de março ele marcava

(A) 7h5min

(B) 7h6min

(C) 7h15min

(D) 7h30min

(E) 8h
_________________________________________________________

22. Em uma gráfica, foram impressos 1 200 panfletos referen-
tes à direção defensiva de veículos oficiais. Esse material
foi impresso por três máquinas de igual rendimento, em
2 horas e meia de funcionamento. Para imprimir 5 000
desses panfletos, duas dessas máquinas deveriam funcio-
nar durante 15 horas,

(A) 10 minutos e 40 segundos.

(B) 24 minutos e 20 segundos.

(C) 37 minutos e 30 segundos.

(D) 42 minutos e 20 segundos.

(E) 58 minutos e 30 segundos.
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23. Certo dia, devido a fortes chuvas, 40% do total de funcio-
nários de certo setor de uma Unidade do Tribunal Regio-
nal Federal faltaram ao serviço. No dia seguinte, devido a
uma greve dos ônibus, compareceram ao trabalho apenas
30% do total de funcionários desse setor. Se no segundo
desses dias faltaram ao serviço 21 pessoas, o número de
funcionários que compareceram ao serviço no dia da chu-
va foi

(A) 18

(B) 17

(C) 15

(D) 13

(E) 12
_________________________________________________________

24. Uma pessoa comprou um microcomputador de valor X
reais, pagando por ele 85% do seu valor. Tempos depois,
vendeu-o com lucro de 20% sobre o preço pago e nas se-
guintes condições: 40% do total como entrada e o restante
em 4 parcelas iguais de R$ 306,00 cada. O número X é
igual a

(A) 2 200

(B) 2 150

(C) 2 100

(D) 2 050

(E) 2 000
_________________________________________________________

25. Um capital de R$ 400,00 foi aplicado a juros simples por
3 meses, à taxa de 36% ao ano. O montante obtido nessa
aplicação foi aplicado a juros compostos, à taxa de 3% ao
mês, por um bimestre. O total de juros obtido nessas duas
aplicações foi

(A) R$ 149, 09

(B) R$ 125,10

(C) R$   65,24

(D) R$   62,55

(E) R$   62,16
_________________________________________________________

26. No esquema abaixo tem-se o algoritmo da adição de dois
números naturais, em que alguns algarismos foram substi-
tuídos pelas letras A, B, C, D e E.

    A 1 4 B 6
+  1 0 C 8 D
    6 E 8 6 5

Determinando-se corretamente o valor dessas letras,
então, A + B – C + D – E é igual a

(A) 25

(B) 19

(C) 17

(D) 10

(E)   7

27. Considere que a seqüência (C, E, G, F, H, J, I, L, N, M, O,
Q, ...) foi formada a partir de certo critério. Se o alfabeto
usado é o oficial, que tem 23 letras, então, de acordo com
esse critério, a próxima letra dessa seqüência deve ser

(A) P

(B) R

(C) S

(D) T

(E) U

_________________________________________________________

28. Considere que a sucessão de figuras abaixo obedece a
uma lei de formação.

...

O número de circunferências que compõem a 100a figura
dessa sucessão é

(A) 5 151

(B) 5 050

(C) 4 950

(D) 3 725

(E)    100

_________________________________________________________

29. Sobre os 55 técnicos e auxiliares judiciários que trabalham em
uma Unidade do Tribunal Regional Federal, é verdade que:

   I. 60% dos técnicos são casados;

II. 40% dos auxiliares não são casados;

III. o número de técnicos não casados é 12.

Nessas condições, o total de

(A) auxiliares casados é 10.

(B) pessoas não casadas é 30.

(C) técnicos é 35.

(D) técnicos casados é 20.

(E) auxiliares é 25.

_________________________________________________________

30. Certo dia, três técnicos distraídos, André, Bruno e Carlos,
saíram do trabalho e cada um foi a um local antes de
voltar para casa. Mais tarde, ao regressarem para casa,
cada um percebeu que havia esquecido um objeto no local
em que havia estado. Sabe-se que:

− um deles esqueceu o guarda-chuva no bar e outro, a
agenda na pizzaria;

− André esqueceu um objeto na casa da namorada;

− Bruno não esqueceu a agenda e nem a chave de casa.

É verdade que

(A) Carlos foi a um bar.

(B) Bruno foi a uma pizzaria.

(C) Carlos esqueceu a chave de casa.

(D) Bruno esqueceu o guarda-chuva.

(E) André esqueceu a agenda.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Em razão do princípio da legalidade, é correto afirmar que a

(A) atividade administrativa deve ser exercida com pres-
teza, qualidade e produtividade funcional.

(B) Administração Pública tem certa liberdade de atua-
ção, pois pode exercer qualquer atividade, desde
que a lei não proíba.

(C) Administração Pública só pode fazer o que a lei
determina ou autoriza.

(D) Administração Pública fica obrigada a manter uma
posição imparcial em relação aos administrados.

(E) atividade administrativa somente poderá ser válida,
se exercida no limite e intensidade necessária ao fim
proposto.

_________________________________________________________

32. A limitação imposta pela Administração Pública, ao exer-
cício de direitos e atividades individuais em função do
interesse público, relaciona-se com o poder

(A) de polícia.
(B) regulamentar.
(C) normativo.
(D) de império.
(E) hierárquico.

_________________________________________________________

33. A forma de descentralização da Administração Pública,
criada por lei para desempenhar atividade de natureza
econômica, com personalidade de direito privado, organi-
zada sob a forma de sociedade civil e constituída com
capital público, refere-se ao conceito de

(A) entidade paraestatal.
(B) autarquia.
(C) fundação.
(D) sociedade de economia mista.
(E) empresa pública.

_________________________________________________________

34. Quando a Administração Pública, nos limites da lei, atua
com certa liberdade de escolha especialmente quanto à
conveniência e oportunidade, exterioriza a sua vontade
por meio do ato

(A) vinculado.
(B) discricionário.
(C) arbitrário.
(D) de império.
(E) de gestão.

_________________________________________________________

35. Dentre os vários critérios de classificação e espécies dos
atos administrativos, considere

I. aqueles que contêm um comando geral visando a
correta aplicação da lei;

II. os que certificam, atestam ou declaram um fato.

Esses conceitos referem-se, respectivamente,

(A) aos atos normativos e aos atos negociais.
(B) aos atos enunciativos e aos atos normativos.
(C) às inscrições e aos atos enunciativos.
(D) aos atos normativos e aos atos enunciativos.
(E) às portarias e aos atos enunciativos.

36. O cidadão que é convocado ou designado para prestar,
transitoriamente, determinado serviço ao Poder Público
em razão da sua condição cívica ou de sua notória capa-
cidade profissional, mas sem vínculo empregatício, é
denominado agente

(A) administrativo.

(B) político.

(C) delegado.

(D) credenciado.

(E) honorífico.
_________________________________________________________

37. A respeito de licitações, considere:

I. Quanto à competição no processo licitatório, pode-se
afirmar que é relativa, na medida em que, no
interesse público, impõe-se regras, dentre outras,
que afastam o licitante não constituído regularmente.

II. O julgamento das propostas deve ser objetivo e
pautado por critérios claros contidos no edital.

III. Segundo o princípio da adjudicação compulsória, a
Administração Pública é obrigada a contratar ime-
diatamente o licitante vencedor.

Está correto o que consta APENAS em

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) II.

(D) III.

(E) II e III.
_________________________________________________________

38. Considerando a Lei no 8.666/93, especialmente quanto
aos contratos administrativos, é correto afirmar que

(A) o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem nas compras, até cinqüenta por cento
do valor inicial atualizado do contrato.

(B) a garantia do contrato administrativo, cujas
modalidades são, dentre outras, caução em dinheiro
e fiança bancária, sempre será exigida pela
Administração no patamar de dez por cento do valor
contratado.

(C) as cláusulas econômico-financeiras e monetárias
dos contratos administrativos só poderão ser
alteradas com prévia concordância do contratado.

(D) os licitantes ficam liberados do compromisso
assumido, se não houver convocação para a
contratação no prazo de trinta dias, contados da
entrega das propostas.

(E) é permitida a rescisão amigável, por acordo entre as
partes, reduzida a termo no processo da licitação,
independentemente da conveniência para a
Administração.
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39. Em relação à modalidade de licitação denominada pregão,
é INCORRETO afirmar:

(A) Se a oferta do licitante vencedor não for aceitável, o
pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a
qualificação dos licitantes, na ordem de clas-
sificação, e assim sucessivamente, até a apuração
de uma que atenda ao edital.

(B) Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, no
prazo de três dias, interpor recurso, podendo apre-
sentar os demais licitantes, contra-razões, em igual
prazo, contado a partir da publicação da decisão que
receber o recurso.

(C) Aberta a sessão, os licitantes apresentam declara-
ção de que cumprem todos os requisitos de habi-
litação e entregarão os envelopes contendo a
indicação do objeto e do preço oferecidos,
procedendo-se à sua imediata abertura.

(D) No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances
verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

(E) Se, além da oferta de valor mais baixo, não houver
pelo menos duas outras com preço superior, mas até
o limite dos 10% da oferta com preço mais baixo,
poderão os licitantes das melhores propostas, até o
máximo de três, oferecer novos lances verbais e su-
cessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

_________________________________________________________

40. De acordo com a Lei no 8.112/90, a nomeação far-se-á em

(A) comissão, quando se tratar de cargo isolado de pro-
vimento efetivo ou de carreira.

(B) comissão, exceto na condição de interino, para
cargos de confiança vagos.

(C) comissão, inclusive na condição de interino, para
cargos de confiança vagos.

(D) caráter transitório, quando se tratar de cargo isolado
de provimento efetivo ou de carreira.

(E) caráter efetivo, exceto na condição de interino, para
cargos de confiança vagos.

_________________________________________________________

41. Considere as seguintes assertivas a respeito do estágio
probatório:

I. Não será objeto de avaliação para o desempenho
do cargo o fator relacionado à capacidade de
iniciativa.

II. Seis meses antes de findo o período do estágio pro-
batório, será submetida à homologação da autoridade
competente a avaliação do desempenho do servidor.

III. Em regra, o servidor não aprovado no estágio
probatório será exonerado ou, se estável, recondu-
zido ao cargo anteriormente ocupado.

IV. O servidor em estágio probatório poderá exercer
quaisquer cargos de provimento em comissão ou
funções de direção, chefia ou assessoramento no
órgão ou entidade de lotação.

Segundo a Lei no 8.112/90, está correto o que consta
APENAS em

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

42. Douglas, servidor público federal estável, está se recu-
sando, injustificadamente, a se submeter a inspeção
médica determinada pela autoridade competente. Neste
caso, Douglas será punido com

(A) suspensão de até quinze dias, cessando os efeitos
da penalidade uma vez cumprida a determinação.

(B) suspensão de até noventa dias, cessando os efeitos
da penalidade uma vez cumprida a determinação.

(C) suspensão de até trinta dias, não cessando os
efeitos da penalidade ainda que cumprida a
determinação.

(D) advertência escrita em que será fornecido prazo
para o cumprimento espontâneo da determinação.

(E) demissão, uma vez que não havia justificativa para
tal recusa, configurando insubordinação grave pas-
sível de tal penalidade.

_________________________________________________________

43. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter
eventual ou transitório, para outro ponto do território
nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias
destinadas a indenizar as parcelas de despesas
extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção
urbana. O servidor que receber diárias e não se afastar da
sede, por qualquer motivo,

(A) fica obrigado a restituí-la, sendo que tal verba será
abatida da remuneração do mês subseqüente.

(B) não será obrigado a restituí-las em razão do caráter
alimentar de tal verba.

(C) fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo
de vinte dias.

(D) fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo
de cinco dias.

(E) fica obrigado a restituir 50% do valor recebido, no
prazo máximo de 180 dias.

_________________________________________________________

44. No âmbito da Administração Pública Federal, é certo que
o recurso administrativo também será conhecido quando
interposto,

(A) após exaurida a esfera administrativa.

(B) por aquele cujo direito for indiretamente afetado pela
decisão recorrida.

(C) fora do prazo legal.

(D) por quem não seja legitimado.

(E) perante órgão incompetente.
_________________________________________________________

45. Dentre outros casos, nos processos administrativos no
âmbito da Administração Pública Federal, NÃO é ne-
cessária a motivação dos atos administrativos, com a
indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, quando

(A) dispensem a inexigibilidade do processo licitatório.

(B) decorram do reexame de ofício.

(C) importem em convalidação de ato administrativo.

(D) declarem a exigibilidade do processo licitatório.

(E) imponham deveres ou encargos.

MODELO − Caderno de Prova, Cargo 17, Tipo 001



8 TRF2R-Téc.Jud-Administrativa-17

46. Javier nasceu no México e veio para o Brasil quando tinha
15 anos de idade. Após residir no Brasil por trinta anos,
resolve requerer a sua nacionalidade brasileira, que é
devidamente reconhecida e concedida, nos termos da
Constituição Federal Brasileira de 1988. Naturalizado,
Javier agora poderá exercer o cargo de

(A) Senador.

(B) Presidente da Câmara dos Deputados.

(C) Ministro do Supremo Tribunal Federal.

(D) Ministro de Estado da Defesa.

(E) Oficial das forças armadas.

_________________________________________________________

47. Mirian exerce o cargo efetivo de professora de ensino
médio da rede pública estadual de ensino, atividade esta
que sempre desempenhou desde que ingressou nos
quadros públicos, após lograr aprovação em concurso.
Para se aposentar voluntariamente, com proventos
integrais, Mirian deverá ostentar, NO MÍNIMO, as se-
guintes condições:

(A) 10 anos de efetivo exercício no serviço público,
10 anos no cargo efetivo em que se dará a aposen-
tadoria, 50 anos de idade e 15 anos de contribuição.

(B) 10 anos de efetivo exercício no serviço público,
05 anos no cargo efetivo em que se dará a aposen-
tadoria, 55 anos de idade e 20 anos de contribuição.

(C) 20 anos de efetivo exercício no serviço público,
10 anos no cargo efetivo em que se dará a aposen-
tadoria, 60 anos de idade e 20 anos de contribuição.

(D) 10 anos de efetivo exercício no serviço público,
05 anos no cargo efetivo em que se dará a aposen-
tadoria, 45 anos de idade e 25 anos de contribuição.

(E) 10 anos de efetivo exercício no serviço público,
05 anos no cargo efetivo em que se dará a aposen-
tadoria, 50 anos de idade e 25 anos de contribuição.

_________________________________________________________

48. O mandado de segurança coletivo poderá ser impetrado por

(A) organização sindical legalmente constituída e em
funcionamento há no mínimo dez meses, em defesa
dos interesses de seus membros.

(B) partido político com ou sem representação no Con-
gresso Nacional.

(C) associação legalmente constituída e em funciona-
mento há pelo menos um ano, em defesa dos
interesses de seus associados.

(D) entidade de classe legalmente constituída e em
funcionamento há pelo menos seis meses, em
defesa dos interesses de seus membros.

(E) um grupo de dez deputados federais e dez sena-
dores, em nome do Congresso Nacional.

49. São considerados brasileiros natos, de acordo com a
Constituição Federal Brasileira de 1988,

(A) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda
que de pais estrangeiros, desde que estes não
estejam a serviço de seu país.

(B) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe
brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da
República Federativa do Brasil e que venham
obrigatoriamente residir a qualquer momento no Brasil.

(C) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe
brasileira, desde que venham a residir na República
Federativa do Brasil até completar vinte e um anos de
idade e optem pela nacionalidade brasileira.

(D) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda
que de pais estrangeiros, inclusive se estiverem a
serviço de seu país.

(E) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade
brasileira, exigidas aos originários de países de
língua portuguesa apenas residência por um ano
ininterrupto e idoneidade moral.

_________________________________________________________

50. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, assegurado
pela Constituição Federal Brasileira de 1988, a

(A) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde
o nascimento até dez anos de idade em creches e
pré-escolas.

(B) proibição de trabalho noturno a menores de dezoi-
to anos.

(C) duração do trabalho normal não superior a quarenta
e oito semanas.

(D) jornada de oito horas para o trabalho realizado em
turnos ininterruptos de revezamento, salvo negocia-
ção coletiva.

(E) remuneração do serviço extraordinário superior, no
mínimo, em setenta por cento à do normal.

_________________________________________________________

51. Compete à União legislar privativamente sobre

(A) orçamento.

(B) produção e consumo.

(C) política de crédito, câmbio, seguros e transferência
de valores.

(D) proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico,
turístico e paisagístico.

(E) assistência jurídica e defensoria pública.
_________________________________________________________

52. No que concerne à associação profissional ou sindical, de
acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988, é
certo que

(A) a lei poderá exigir autorização do Estado para a fun-
dação de sindicato e registro no órgão competente.

(B) a filiação a sindicato é obrigatória para qualquer
trabalhador.

(C) o aposentado filiado não tem direito a votar e ser
votado nas organizações sindicais.

(D) é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a
partir do registro da candidatura a cargo de direção
sindical, ainda que ele cometa falta grave nos
termos da lei.

(E) é obrigatória a participação dos sindicatos nas nego-
ciações coletivas de trabalho.
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53. Quanto aos Deputados e Senadores, estabelece a
Constituição Federal que

(A) os Deputados serão submetidos a julgamento pelo
Superior Tribunal de Justiça e os Senadores pelo
Conselho Nacional de Justiça.

(B) os Deputados não serão obrigados a testemunhar
sobre informações recebidas ou prestadas em razão
do exercício do mandato.

(C) perderá o mandato o Senador, dentre outras
hipóteses, que sofrer condenação administrativa,
ainda que sem trânsito em julgado.

(D) perderá o mandato o Deputado investido no cargo
de Ministro de Estado.

(E) em tempo de guerra, a incorporação de Senador
militar não dependerá de prévia licença do Senado
Federal.

_________________________________________________________

54. NÃO é objeto do processo legislativo previsto na
Constituição Federal, a elaboração de

(A) medidas provisórias.
(B) emendas à Constituição.
(C) leis ordinárias.
(D) portarias administrativas.
(E) decretos legislativos.

_________________________________________________________

55. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-
Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão
sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o
Presidente

(A) do Conselho da República, o da Câmara dos
Deputados e o do Congresso Nacional.

(B) do Supremo Tribunal Federal, o do Congresso
Nacional e o do Senado Federal.

(C) da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o
do Supremo Tribunal Federal.

(D) do Congresso Nacional, do Superior Tribunal de
Justiça e o do Senado Federal.

(E) do Conselho de Defesa, o do Senado Federal e o do
Conselho Nacional de Justiça.

_________________________________________________________

56. Quanto ao Poder Judiciário, considere as assertivas abaixo.

I. É órgão do Poder Judiciário, dentre outros, o
Conselho Nacional de Justiça.

II. O juiz substituto residirá na respectiva comarca,
vedada autorização em sentido contrário.

III. Não será promovido o juiz que, injustificadamente,
retiver autos em seu poder além do prazo legal.

IV. A distribuição de processos aos juízes se dará por
quotas proporcionais à efetiva demanda judicial ou
população eleitoral, em todos os graus de jurisdição.

V. Um terço dos lugares dos Tribunais Superiores será
composto de membros do Ministério Público ou de
Advogados com mais de cinco anos de efetiva
atividade profissional.

Está correto o que consta APENAS em

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

57. Compõe-se de quinze membros com mais de trinta e cinco
e menos de sessenta e seis anos de idade, com mandato
de dois anos, admitida uma recondução. Trata-se do

(A) Tribunal Superior do Trabalho.
(B) Supremo Tribunal Federal.
(C) Superior Tribunal de Justiça.
(D) Conselho Nacional de Justiça.
(E) Tribunal Superior Eleitoral.

_________________________________________________________

58. Quanto às funções essenciais da administração da justiça,
é INCORRETO afirmar que o Ministério Público

(A) foi constitucionalmente incumbido da defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis.

(B) está subordinado ao controle da sua atuação
financeira e administrativa e do cumprimento dos
deveres funcionais de seus membros pelo Conselho
Nacional de Justiça.

(C) da União tem por chefe o Procurador-Geral da
República.

(D) elaborará sua proposta orçamentária dentro dos
limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias.

(E) abrange, dentre outras, as do Ministério Público do
Trabalho e o Militar.

_________________________________________________________

59. Considere:

I. Processar e julgar os Ministros do Supremo Tribu-
nal Federal nos crimes de responsabilidade.

II. Aprovar previamente, por voto secreto, após ar-
güição pública, a escolha de Presidente e Diretor
do Banco Central.

III. Autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da Re-
pública a se ausentarem do País quando a
ausência exceder a quinze dias.

Tais competências são privativas, respectivamente,

(A) da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Depu-
tados e do Senado Federal.

(B) da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional
e do Conselho de República.

(C) do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados
e do Congresso Nacional.

(D) do Senado Federal, do Conselho de República e da
Câmara dos Deputados.

(E) do Senado Federal, do Senado Federal e do
Congresso Nacional.

_________________________________________________________

60. A idade mínima para o exercício do cargo de Ministro de
Estado, dentre brasileiros que estejam no exercício dos
direitos políticos, é de

(A) vinte e um anos.
(B) vinte e cinco anos.
(C) vinte e sete anos.
(D) trinta anos.
(E) trinta e cinco anos.
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