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Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
- contém a proposta e o espaço para rascunho da redação.
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.
C D E
- marcar essa letra na FOLHADE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
- ler o que se pede na Prova de Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO

-

-

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 deverá transcrever a redação, a tinta, na folha apropriada. Os rascunhos não serão considerados em
nenhuma hipótese.
Você terá o total de 4 horas e 30 minutos para responder a todas as questões, preencher a Folha de Respostas e
fazer a Prova de Redação (rascunho e transcrição).
Ao término da prova devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas e a
folha de transcrição da Prova de Redação.
Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
Março/2008
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CONHECIMENTOS GERAIS

2.

o

Mas há uma imensidão ainda a ser desbravada. (3 parágrafo)

PORTUGUÊS
Atenção:

A frase do texto que reproduz o mesmo sentido da afirmativa acima é:

As questões de números 1 a 7 baseiam-se no texto
apresentado abaixo.

O Brasil abriga 13% das espécies da fauna e da flora

(A)

O Brasil abriga 13% das espécies da fauna e da flora existentes em todo o mundo ...

(B)

Um refúgio de suas matas ou um braço de seus rios
pode conter mais espécies do que continentes inteiros.

(C)

... mesmo no rio Amazonas, o mais explorado da
região, as descobertas são rotineiras ...

(D)

... onde estão o Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia (Inpa), o Museu Goeldi e as principais
universidades.

(E)

A maior parte da Amazônia ainda é território inexplorado pela ciência.

existentes em todo o mundo – e a maior parte delas está na
Amazônia. A floresta de 4,2 milhões de quilômetros quadrados
é habitada por centenas de milhares de plantas, animais, fungos, bactérias. Um refúgio de suas matas ou um braço de seus
rios pode conter mais espécies do que continentes inteiros.
As estimativas dos cientistas são de que só 10% das
espécies existentes na Amazônia brasileira sejam conhecidas.
Talvez menos. Ainda, assim, na escala amazônica, 10% já englobam números espantosos. Só de anfíbios são 250 espécies
catalogadas, ante as 81 da Europa. Os mamíferos são 311, com
mais de 20 espécies de macacos e 122 de morcegos. As
abelhas são 3 mil; borboletas e lagartas, 1.800. Em uma única
árvore da Amazônia já foram encontradas 95 espécies de

_________________________________________________________

3.

formigas – 10 a menos do que em toda a Alemanha.
Mas há uma imensidão ainda a ser desbravada. E não é

Só de anfíbios são 250 espécies catalogadas, ante as 81
o
da Europa. (2 parágrafo)
A afirmativa acima, no contexto, é um exemplo que

preciso ir longe para encontrar novas espécies: mesmo no rio
Amazonas, o mais explorado da região, as descobertas são roti-

(A)

aponta os 10% das espécies existentes na Amazônia brasileira.

(B)

identifica as respostas para perguntas básicas.

(C)

sustenta a opinião de que 10% já englobam
números espantosos.

(D)

reforça o sentido de que o rio Amazonas é o mais
explorado da região.

(E)

contraria a informação de que não é preciso ir longe
para encontrar novas espécies.

neiras – em 2005, foi identificado um exemplar de piraíba, que
pode chegar a mais de dois metros. Levantamentos recentes
feitos com redes de arrasto revelaram um universo de peixes
elétricos e outros animais exóticos, que vivem nas áreas mais
profundas do rio, em escuridão total.
A maior parte da Amazônia ainda é território inexplorado
pela ciência. Estima-se que até 70% das coletas feitas sobre a
biodiversidade estão restritas ao entorno de Manaus e Belém –
onde estão o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
(Inpa), o Museu Goeldi e as principais universidades. Diante do
tamanho e da heterogeneidade da região, é o mesmo que

_________________________________________________________

elas estão distribuídas? Qual o papel de cada uma na natureza?

As abelhas são 3 mil; borboletas e lagartas, 1.800. Em uma
única árvore da Amazônia já foram encontradas 95 espécies de formigas – 10 a menos do que em toda a Aleo
manha. (2 parágrafo)

Ninguém sabe dizer ao certo. A maior biodiversidade do planeta
é também a mais desconhecida.

Considere as afirmativas seguintes sobre os sinais de
pontuação empregados no segmento transcrito.

(Adaptado de Herton Escobar. Amazônia. O Estado de S.
Paulo, nov/dez 2007, p.30/31)

I. O ponto-e-vírgula pode ser substituído por dois-

observá-la por um buraco de fechadura. Faltam respostas para
perguntas básicas: quantas espécies existem na região? Como

4.

pontos, sem alteração do sentido original.
1.

A afirmativa correta, em relação ao texto, é:
(A)

O desenvolvimento científico não permite aos
pesquisadores informações suficientes sobre algumas das espécies existentes na Amazônia.

(B)

Cientistas, apesar de todas as pesquisas desenvolvidas na Amazônia, esbarram em dificuldades para
catalogar as espécies existentes nas proximidades
das capitais da região.

cuja repetição é desnecessária, por ser o mesmo
da frase anterior.

III. Uma vírgula pode ser empregada em substituição
ao travessão, sem alterar o sentido original.
Está correto o que se afirma em

(C)

O maior número de pesquisas tem por referência o
rio Amazonas, que concentra a maior variedade de
animais e de microorganismos da região.

(A)

I, apenas.

(D)

Alguns continentes inteiros não apresentam um
ecossistema com tantas e tão variadas espécies
quanto o da região amazônica brasileira.

(B)

III, apenas.

(C)

I e II, apenas.

(D)

II e III, apenas.

(E)

I, II e III.

(E)

2

II. A vírgula assinala a ausência do verbo na frase,

A correta identificação de novas espécies da fauna e
da flora amazônicas é prejudicada por dificuldades
técnicas que impossibilitam os estudos científicos.
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5.

O Brasil abriga 13% das espécies da fauna e da flora
existentes em todo o mundo... (início do texto)
O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o
do grifado acima está na frase:
(A)

... e a maior parte delas está na Amazônia.

Atenção:

As questões de números 8 a 15 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

Na pré-história, quando os homens eram apenas coletores e caçadores, não havia grande necessidade de regras,
senão aquelas básicas, ditadas pela frágil condição humana
diante das forças descomunais da natureza. A escassez de

(B)

... 10% já englobam números espantosos.

espaço e de comida no período subseqüente, que se encerrou
há 11.000 anos, o da Idade do Gelo, desencadearia a criação

(C)

As abelhas são 3 mil ...

de regras que acompanham a humanidade desde então.
Nossos antepassados tiveram a necessidade premente

(D)

... que vivem nas áreas mais profundas do rio ...

de estabelecer normas mais complexas de convivência. Foi
nesse período que o Homo sapiens desenvolveu os conceitos

(E)

... quantas espécies existem na região?

_________________________________________________________

6.

A floresta de 4,2 milhões de quilômetros quadrados
o
é habitada por centenas de milhares de plantas ... (1
parágrafo)

de família, de religião e de convivência social. Esses homens
legaram evidências arqueológicas de uma revolução criativa
que inclui desde os espetaculares desenhos nas cavernas até
os rituais de sepultamento dos mortos. “Naquele período era
preciso definir quem pertencia à família ou não, e com quem se
deveriam compartilhar os alimentos. Portanto, era necessário

Transpondo para a voz ativa a frase acima, a forma verbal
grifada passará a ser, corretamente:
(A)

criar regras específicas”, diz a arqueóloga Olga Soffer, da
Universidade de Illinois. O antropólogo americano Ian Tattersall

habitam.

afirma ainda que as primeiras regras sobre propriedade foram

habitou.

algumas categorias de objetos passaram a ser individuais.

habitava.

se conjunto de normas ancestrais: não mate, não roube, res-

criadas nessa fase. Enquanto o território pertencia ao grupo,
(B)

Boa parte das regras de convivência tem como base es(C)

peite pai e mãe, proteja-se do desconhecido, tema o invisível ...
(D)

tinha habitado.

As religiões, em seu aspecto comunitário, nada mais são do que
criadoras e garantidoras do cumprimento de regras, sob pena

(E)

eram habitadas.

de punição divina.

_________________________________________________________

7.

(Adaptado de Okky de Souza e Vanessa Vieira. Veja, 9 de
janeiro de 2008, p. 55/56)

A concordância verbo-nominal está inteiramente correta
na frase:
8.
(A)

A falta de informações precisas sobre a biodiversidade da Amazônia podem propiciar o desaparecimento de espécies aí existentes, antes que se
descubra todas as suas propriedades.

A afirmativa correta, de acordo com o texto, é:
(A)

Foi na pré-história que os homens desenvolveram o
conceito de propriedade, particular e individual, em
decorrência de sua atividade de caçadores e coletores do que era possível encontrar na natureza.

(B)

A partilha de alimentos num período de dificuldades
e de escassez gerou a noção de propriedade e
fortaleceu os laços familiares, obrigando o estabelecimento de normas de convivência social, a serem
respeitadas por todos.

(C)

O receio de uma punição divina acompanha o homem primitivo, desde o tempo em que a sobrevivência do grupo dependia da força e da sorte na caça
e na coleta de alimentos existentes na natureza.

(B)

A dificuldade para obter recursos destinada aos
estudos sobre a biodiversidade na Amazônia acaba
impossibilitando a identificação de espécies que
possa apresentar propriedades medicinais.

(C)

A definição das áreas de conservação depende diretamente do conhecimento científico sobre a fauna e
a flora regionais, para evitar que se percam as possibilidades de sua identificação.

(D)

Várias espécies da fauna amazônica está ameaçada
de extinção e a preocupação dos especialistas estão
na perda de informações úteis sobre sua importância
no equilíbrio desse ecossistema.

(D)

Na Idade do Gelo, que originou problemas de sobrevivência para o homem primitivo por falta de alimentos, houve retrocesso na evolução da espécie, mesmo com a definição de um comportamento de fundo
religioso.

(E)

Um ecossistema se caracteriza pelo necessário
equilíbrio entre as diversas espécies e também pelos
elementos que deles faz parte, para evitar a
proliferação descontrolada de uns em prejuízo de
outros.

(E)

A noção de propriedade surgida quando os homens
passaram a preocupar-se com seus bens particulares representa uma reação ao senso primitivo de
coletividade, voltada apenas à defesa contra as forças da natureza.
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9.

13.

De acordo com o texto, o surgimento de normas de convivência decorreu
(A)

da necessidade de organização do grupo diante de
graves problemas de sobrevivência.

(B)

da incapacidade e da fragilidade do homem primitivo
para enfrentar a força dos agentes naturais.

(C)

das imposições contidas nos preceitos religiosos,
garantia da sobrevivência dos grupos sociais.

(D)

da importância adquirida pela noção de individualidade
do homem primitivo, na defesa de bens particulares.

(E)

O respeito ...... uma série de regras foi fundamental ......
organização dos grupos sociais, permitindo, dessa forma,
...... evolução da humanidade.
As lacunas da frase acima estarão corretamente preenchidas, respectivamente, por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a
a
à
a
à

-

à
à
a
a
à

-

a
à
a
à
a

_________________________________________________________

14.

do desenvolvimento de um senso artístico, atestado
pelos desenhos primitivos encontrados em cavernas.

A frase em que se encontram palavras escritas de modo
INCORRETO é:

_________________________________________________________

10.

o

O sentido que a conjunção grifada acima introduz no contexto é o de
(A)

temporalidade, que caracteriza as ações humanas
na época abordada.

(B)

restrição, acerca da época em que tais fatos
ocorreram.

(C)

condição, que vai justificar determinadas ações dos
homens nessa época.

(D)

causa, que determina certo tipo de comportamento
da humanidade.

(E)

conclusão, adequada e coerente, diante da situação
exposta.

Observou-se um repentino comportamento agressivo em um dos integrantes do grupo, sem que se
soubesse por que ele agia de modo tão estranho.

(B)

Na sociedade moderna, as regras são produzidas
como em uma linha de montagem industrial e
recheiam os manuais de auto-ajuda.

(C)

A insegurança no relacionamento dentro de uma
equipe em situação de trabalho pode gerar graves
conseqüências na produtividade.

(D)

A complexidade do mundo moderno exige sençatez
diante dos dezafios do convívio social, que
aumentam em proporção geométrica.

(E)

Por que se tornou tão necessário haver regras de
convivência harmoniosa, não só nas empresas, mas
também nos relacionamentos pessoais?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

11.

(A)

“Portanto, era necessário criar regras específicas”. (2 parágrafo)

... respeite pai e mãe... (último parágrafo)
O verbo flexionado de modo idêntico ao do grifado acima
está também grifado na frase:
(A)

Todos desejavam que o recém-chegado se comportasse de acordo com os costumes locais.

(B)

Esperava-se aceitação bem maior das novas determinações estabelecidas pela instituição.

(C)

Leia este manual com bastante atenção, para
conhecimento das normas de convivência da
empresa.

(D)

Sempre se soube que a organização de um grupo
depende de regras, respeitadas por seus integrantes.

(E)

É preciso que se observem as normas, para garantir
uma convivência agradável em qualquer ambiente.

15.

É impossível imaginar o avanço da civilização humana
sem a existência de normas.
As regras de convivência trouxeram a humanidade a seu
estágio atual de desenvolvimento.
As regras garantem a ordem social e a transmissão do
conhecimento.
As frases acima formam um único período com clareza,
correção e lógica em:
(A)

As regras garantem a ordem social e a transmissão
do conhecimento, o que é impossível imaginar o
avanço da civilização humana sem a existência
dessas normas, conquanto elas trouxeram a humanidade a seu estágio atual de desenvolvimento.

(B)

As regras de convivência trouxeram a humanidade a
seu estágio atual de desenvolvimento, já que elas
garantem a ordem social e a transmissão do conhecimento, sendo, portanto, impossível imaginar o
avanço da civilização humana sem a existência de
tais normas.

(C)

É impossível imaginar o avanço da civilização humana sem a existência de normas, das quais as regras
de convivência trouxeram a humanidade a seu estágio atual de desenvolvimento, com regras para garantir a ordem social e a transmissão do conhecimento.

(D)

O avanço da civilização humana sem a existência de
normas, fica impossível imaginar-lhe, pois as regras
de convivência trouxeram a humanidade a seu estágio atual de desenvolvimento, desde que elas que
garantem a ordem social e a transmissão do
conhecimento.

(E)

As regras garantem a ordem social e a transmissão
do conhecimento, sendo, então, impossível imaginálo sem a existência dessas normas como regras de
convivência, que foram as quais trouxeram a humanidade a seu estágio atual de desenvolvimento.

_________________________________________________________

12.

O verbo que aparece originalmente no singular, mas poderia ser corretamente empregado no plural, está grifado na
frase:
(A)

... não havia grande necessidade de regras ...

(B)

... no período subseqüente que se encerrou há
11.000 anos ...

(C)

... que o Homo sapiens desenvolveu os conceitos
de família, de religião e de convivência social.

(D)

... uma revolução criativa que inclui desde os
espetaculares desenhos nas cavernas até os rituais
de sepultamento dos mortos.

(E)
4

Boa parte das regras de convivência tem como base
esse conjunto de normas ancestrais ...
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20.
MATEMÁTICA
16.

Um lote de 9 000 disquetes foi colocado em 4 caixas de
tamanhos diferentes, de forma que o número de disquetes
1
colocados em cada uma correspondia a
da quantidade
3
colocada na anterior. O número de disquetes colocados na
(A)

primeira foi 4 075.

(B)

segunda foi 2 025.

Certa noite, dois técnicos em segurança vistoriaram as
130 salas do edifício de uma Unidade de um Tribunal,
dividindo essa tarefa em partes inversamente proporcionais às suas respectivas idades: 31 e 34 anos. O número
de salas vistoriadas pelo mais jovem foi
(A)

68

(B)

66

(C)

64

(D)

62

(E)

60

_________________________________________________________

(C)

terceira foi 850.

(D)

quarta foi 500.

(E)

quarta foi 255.

21.

_________________________________________________________

Em uma estrada, dois automóveis percorreram a distância
entre dois pontos X e Y, ininterruptamente. Ambos saíram
de X, o primeiro às 10h e o segundo às 11h30min, chegando juntos em Y às 14h. Se a velocidade média do primeiro foi de 50 km/h, a velocidade média do segundo foi de

17.

(A)

60 km/h

(B)

70 km/h

(C)

75 km/h

(D)

80 km/h

(E)

85 km/h

Certo ano, três técnicos em segurança registraram um
total de 1 080 ocorrências não rotineiras. Sabe-se que o
primeiro registrou 547 delas, enquanto que as registradas
pelos outros dois diferiam entre si de 53 unidades. Nessas
condições, a maior quantidade de ocorrências registradas
por um desses dois técnicos é um número
(A)

primo.

(B)

par.

(C)

divisível por 3.

(D)

múltiplo de 4.

(E)

divisível por 5.

_________________________________________________________

22.

Sabe-se que, juntos, três funcionários de mesma capacidade operacional são capazes de digitar as 160 páginas
de um relatório em 4 horas de trabalho ininterrupto. Nessas condições, o esperado é que dois deles sejam capazes de digitar 120 páginas de tal relatório se trabalharem
juntos durante

_________________________________________________________

(A)

18.

(B)

4 horas e 20 minutos.

(C)

4 horas e 30 minutos.

(D)

4 horas e 45 minutos.

(E)

5 horas.

Das 182 páginas de um relatório, digitadas por Adilson,
Benilson e Cevilson, sabe-se que: o número das digitadas
2
do número das digitadas
3
11
por Benilson; o número das digitadas por Benilson, a
12

por Adilson correspondia a

_________________________________________________________

23.

digitou a mais do que Benilson?

Do total de X veículos que entraram no estacionamento de
um Tribunal em certo dia, 25% transportavam somente o
motorista, 30% transportavam exatamente 2 passageiros
e os 54 restantes transportavam mais do que 2 passageiros. O número X é igual a

(A)

28

(A)

180

(B)

22

(B)

150

(C)

140

(C)

12

(D)

120

(D)

8

(E)

100

(E)

6

das digitadas por Cevilson. Quantas páginas Cevilson

_________________________________________________________

_________________________________________________________

19.

4 horas e 10 minutos.

5
. Se
9
a soma dessas idades é igual a 70 anos, quantos anos o
mais jovem tem a menos do que o mais velho?

A razão entre as idades de dois técnicos é igual a

(A)

15

(B)

18

(C)

20

(D)
(E)

24.

Certo mês, um técnico em informática instalou 78 programas nos computadores de um Tribunal. Sabe-se que: na
primeira semana, ele instalou 16 programas; na segunda,
houve um aumento de 25% em relação à semana anterior;
na terceira semana houve um aumento de 20% em
relação à semana anterior. Assim sendo, se a tarefa foi
concluída na quarta semana, o número de programas que
foram instalados ao longo dela foi
(A)

28

(B)

24

(C)

22

22

(D)

20

25

(E)

18
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25.

28.

Um técnico judiciário aplicou R$ 300,00 a juros simples
por 1 bimestre, à taxa anual de 30%. O montante obtido
nessa aplicação foi aplicado a juros compostos por 2 meses, à taxa de 3% ao mês. Dos valores abaixo, o que mais
se aproxima do montante obtido na segunda aplicação é
(A)

R$ 333,00

(B)

R$ 326,22

(C)

R$ 334,18

(D)

R$ 324,00

(E)

R$ 315,00

1 × 9 + 2 = 11
12 × 9 + 3 = 111
123 × 9 + 4 = 1 111
.
. .
.
.
. .
.
.
. .
.

Nessas condições, quantas vezes o algarismo 1 aparece
no resultado de 12 345 678 × 9 + 9?

_________________________________________________________

RACIOCÍNIO LÓGICO - MATEMÁTICO
26.

O diagrama abaixo apresenta o algoritmo da adição de
dois números inteiros, no qual alguns algarismos foram
substituídos pelas letras A, B, C, D e E.
7 B 2 5 A
+

Analise a seqüência abaixo.

(A)

9

(B)

10

(C)

11

(D)

12

(E)

13

D C B 5
E 8 A 8 6

Determinando-se corretamente esses algarismos, verificase que

_________________________________________________________

(A)

A+C=2.D

(B)

B+D=E

(C)

B–A=D

(D)

C=2.B

(E)

C–E=A

29.

Observando a seqüência (2, 5, 11, 23, 47, 95, ...) verificase que, do segundo termo em diante, cada número é
obtido a partir do anterior, de acordo com uma certa regra.
Nessas condições, o sétimo elemento dessa seqüência é
(A)

197

(B)

191

(C)

189

(D)

187

(E)

185

_________________________________________________________

27.

Observe o diagrama.
somar 5
8

rp

or
4

3

subtrair 7

di

vi
di

somar 1

2

1

_________________________________________________________

multiplicar por 2

30.
Usando a mesma idéia, é possível determinar os números
do interior de cada um dos 4 círculos do diagrama a
seguir.

lic
ul
ti p

subtrair 1

−

60% do número de técnicos praticam esporte;

−

40% do número de auxiliares não praticam esporte;

−

10 técnicos não praticam esporte.

Nessas condições, o total de

m

somar 3

ar

po
r2

dividir por 3

Sobre o total de 45 técnicos judiciários e auxiliares que
trabalham em uma Unidade de um Tribunal, sabe-se que:

(A)

técnicos que praticam esporte é 10.

(B)

auxiliares que não praticam esporte é 12.

(C)

pessoas que praticam esporte é 30.

(D)

técnicos é 28.

(E)

auxiliares é 20.

somar 4

Desses quatro números, o

6

(A)

menor é 3.

(B)

menor é 4.

(C)

maior é 6.

(D)

maior é 9.

(E)

maior é 12.
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35.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31.

Sobre os poderes e deveres do Administrador Público,
considere:

I. Os poderes concedidos ao Administrador Público

Os princípios informativos do Direito Administrativo

podem ser usados em quaisquer circunstâncias,
dentro ou fora do exercício do cargo ou função
pública, porquanto é atributo pessoal do agente.

(A)

ficam restritos àqueles expressamente previstos na
Constituição Federal.

(B)

consistem no conjunto de proposições que embasa
um sistema e lhe garante a validade.

quando despido da função ou fora do exercício do
cargo, apenas para sobrepor-se aos demais cidadãos, ele pratica abuso de poder.

(C)

ficam restritos àqueles expressamente previstos na
Constituição Federal e nas Constituições Estaduais.

III. Entre os deveres do Administrador Público, ocupan-

são normas previstas em regulamentos da Presidência da República sobre ética na Administração Pública.

IV. O poder tem, para o agente público, o significado

II. Se o agente usa da autoridade pública ou a invoca

(D)

(E)

te de cargo em comissão, não se incluem os da
eficiência, da probidade e da prestação de contas.
de dever para com a comunidade e para com os
indivíduos, no sentido de que quem o detém está
sempre na obrigação de exercitá-lo.

são regras estabelecidas na legislação para as quais
estão previstas sanções de natureza administrativa.

V. O abuso de poder só ocorre na execução de um ato

_________________________________________________________

32.

ilegal.

Os órgãos públicos são

Está correto o que contém APENAS em

(A)

centros de competência dotados de personalidade
jurídica.

(B)

os agentes públicos que desempenham as funções
da Administração Pública.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(C)

centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais.

(D)

unicamente os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

(E)

as pessoas, os sujeitos de direitos e obrigações,
dentro da Administração Pública.

I, III e IV.
II, III e V.
II e IV.
I e III.
IV e V.

_________________________________________________________

36.

Concorrência é a modalidade de licitação entre
(A)

interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa.

(B)

interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento
das propostas, observada a necessária qualificação.

(C)

quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de
prêmios ou remuneração aos vencedores.

(D)

quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos
mínimos de qualificação exigidos no edital para
execução de seu objeto.

(E)

fornecedores especializados para aquisição de bens
e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação, na qual a disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances em
sessão pública.

_________________________________________________________

33.

Em conformidade com a doutrina dominante e quanto à
posição que ocupam na estrutura estatal, os órgãos públicos classificam-se em
(A)

singulares, colegiados superiores e inferiores.

(B)

autônomos, superiores, inferiores e compostos.

(C)

compostos, independentes, subalternos e singulares.

(D)

compostos, colegiados, autônomos e superiores.

(E)

independentes, autônomos, superiores e subalternos.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

34.

Os agentes públicos
(A)

(B)

são pessoas físicas incumbidas, definitiva ou transitoriamente, do exercício de alguma função estatal.

37.

Os limites para determinação da modalidade de licitação
para contratação de obras e serviços são, respectivamente,
(A)

convite: até R$ 200.000,00; tomada de preços:
até R$ 2.000.000,00 e concorrência: acima de
R$ 3.000.000,00.

(B)

convite: até R$ 150.000,00; tomada de preços:
até R$ 1.500.000,00 e concorrência: acima de
R$ 1.500.000,00.

(C)

convite: até R$ 290.000,00; tomada de preços:
até R$ 2.900.000,00 e concorrência: acima de
R$ 3.000.000,00.

(D)

convite: até R$ 190.000,00; tomada de preços:
até R$ 1.900.000,00 e concorrência: acima de
R$ 5.000.000,00.

(E)

convite: até R$ 140.000,00; tomada de preços: até
R$ 1.600,00 e concorrência: acima de R$ 5.000.000,00.

se restringem aos funcionários públicos, que prestam serviços na Administração direta.

(C)

se restringem às pessoas físicas incumbidas definitivamente do exercício de alguma função estatal.

(D)

são os chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, exclusivamente.

(E)

são os servidores que atuam na Administração direta, exclusivamente.
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38.

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido pela Administração,
(A)

configura mero desatendimento da convocação para
assinatura, aceite ou retirada do instrumento, não
sujeitando o adjudicatário a sanção.

(B)

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

(C)

faculta à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo
em igual prazo e nas mesmas condições propostas
pelo primeiro classificado, sem sujeição do adjudicatário a sanção.

(D)

(E)

sujeita o adjudicatário sempre às penas de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 4 (quatro) anos.

42.

43.

implica na anulação da licitação e abertura de outra,
vedada a convocação dos licitantes remanescentes.

as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.

(B)

a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica.

(C)

o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.

(D)

a unidade de atuação integrante da estrutura da
Administração direta e da estrutura da Administração
indireta.

(E)

a associação representativa, no tocante a direitos e
interesses coletivos.

Nos processos administrativos serão observados, entre
outros, os critérios de

I. atendimento a fins de interesse individual, válida a

É correto afirmar que o servidor público federal substituto
assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do
cargo que ocupa, o exercício, entre outros, da função de
direção, nos impedimentos legais ou regulamentares do
titular, hipótese em que

renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei.

II. objetividade no atendimento do interesse público,
permitida a promoção pessoal de agentes ou autoridades.

(A)

deverá continuar recebendo a remuneração do cargo de provimento efetivo.

III. divulgação oficial dos atos administrativos, ressal-

(B)

receberá os vencimentos da função em substituição
durante um período de 30 (trinta) dias.

vadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição.

(C)

deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período.

IV. adoção de formas simples, suficientes para propi-

(D)

deverá optar pelo vencimento de um deles a ser
recebido pelo período de 60 (sessenta) dias.

(E)

receberá o vencimento da função em substituição
durante o respectivo período.

ciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados.
o

No tocante a Lei n 9.784/99, está INCORRETO o que
consta APENAS em

_________________________________________________________

40.

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

39.

o

Para os fins da Lei n 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, considera-se órgão

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em matéria de direitos do servidor público federal, analise:

I. O servidor em débito com o erário que tiver sua
disponiblidade cassada terá um prazo legal para
quitar esse débito.

II. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda e custo
quando, injustificadamente, não se apresentar na
nova sede dentro de um prazo legal.

I e II.
I e III.
II e III.
II e IV.
I, II e IV.

_________________________________________________________

44.

Nesses casos, os prazos acima referidos, serão, respectivamente, de

No tocante a instrução do processo, de acordo com a Lei
o
n 9.784/99, encerrada a instrução, o interessado terá o
direito de manifestar-se, salvo se outro prazo for legalmente fixado, no prazo máximo de

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

60 (sessenta) e 30 (trinta) dias.
90 (noventa) e 60 (sessenta) dias.
30 (trinta) e 15 (quinze) dias.
120 (cento e vinte ) e 45 (quarenta e cinco) dias
45 (quarenta e cinco) e 10 (dez ) dias.

trinta dias.
três dias.
cinco dias.
quinze dias.
dez dias.

__________________________________________________________________________________________________________________

41.

No que se refere à gratificação natalina, é certo que
(A)

45.

Em tema de direitos e deveres individuais e coletivos, é
INCORRETO afirmar que
(A)

corresponde a 1/12 (um doze avos) do vencimento
a que o servidor fizer jus, por mês de exercício no
respectivo ano.

ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a
permanecer associado.

(B)

a prática do racismo constitui crime afiançável e
prescritível.

(C)

deverá ser paga sempre no dia 20 do mês de dezembro de cada ano civil.

(C)

é plena a liberdade de associação para fins lícitos,
vedada a de caráter paramilitar.

(D)

a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como uma quinzena.

(D)

não haverá juízo ou tribunal de exceção.

(E)

não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária.

(E)

a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito.

(B)

8

será atribuída integralmente ao servidor exonerado,
calculada sobre o vencimento do mês da exoneração.
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46.

Considere as seguintes assertivas relacionadas aos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal:

49.

I. A lei deve tratar todos os brasileiros e estrangeiros re-

Em tema de organização político-administrativa da República Federativa do Brasil é INCORRETO afirmar que os
Estados podem, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso
Nacional, por lei complementar, se

sidentes no País, sem distinção de qualquer natureza.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II. A manifestação do pensamento é livre, garantido
em qualquer hipótese o anonimato.

III. A expressão da atividade científica e de comunicação depende de censura ou licença para o seu
exercício.

_________________________________________________________

50.

IV. É garantido o direito à indenização pelo dano moral
decorrente da violação da intimidade e da vida privada das pessoas.

Considere as assertivas abaixo, relacionadas à Administração Pública.

I. É permitida, desde que estabelecida em lei, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

V. É assegurado a todos o acesso à informação, vedado em qualquer caso o sigilo da fonte.

II. O direito à livre associação sindical é irrestritamente

Estão corretas as que se encontram APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

garantido ao servidor público civil e ao militar.

I e IV.
II e III.
II, IV e V.
I, II e V.
II, III e IV.

III. A administração fazendária goza, dentro de sua área
de competência e jurisdição, de precedência sobre
os demais setores administrativos, na forma da lei.

IV. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor
público civil ou militar serão computados para fins
de concessão de acréscimos ulteriores.

_________________________________________________________

47.

A Constituição Federal ao garantir os direitos dos
trabalhado-res urbanos e rurais, visando à melhoria de
sua condição social, estabelece além de outros que
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

V. Os vencimentos do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário não poderão ser superiores aos pagos
pelo Poder Executivo.

a remuneração do trabalho diurno deve ser superior
à do noturno, no mínimo em vinte e cinco por cento.

Estão corretas APENAS as que se encontram em

o décimo terceiro salário deve ser pago com base na
remuneração proporcional ou no valor da contribuição previdenciária.

(A)

é irredutível o salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.

(D)

o seguro-desemprego é devido em caso de despedida com ou justa causa e de desemprego voluntário
ou involuntário.

(B)
(C)
(E)

II e IV.
I, II e IV.
III, IV e V.
I, III e V.
III e IV.

_________________________________________________________

51.

o gozo de férias remuneradas com, no máximo, trinta por cento a mais do que o salário normal.

O servidor público abrangido pelo regime de previdência
previsto na Constituição Federal, será aposentado compulsoriamente aos
(A)

sessenta e cinco anos de idade, com proventos integrais.

Quanto aos direitos sociais previstos na Constituição Federal, é INCORRETO afirmar que é proibida

(B)

setenta anos de idade, com proventos proporcionais
ao tempo de contribuição.

(A)

(C)

sessenta e cinco anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

(D)

setenta anos de idade, com proventos proporcionais
ao tempo de serviço.

(E)

sessenta anos de idade, com proventos integrais.

_________________________________________________________

48.

subdividir.
incorporar entre si.
desligar da União.
desmembrar.
anexar a outros.

(B)

a atividade laborativa noturna a menores de dezesseis anos e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, a partir
dos doze anos de idade.
a distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos.

_________________________________________________________

(C)

a diferenciação de salários, de exercício de funções
e de critério de admissão por motivo de sexo, idade,
cor ou estado civil.

(D)

qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência.

(E)

a diferenciação de direitos entre o trabalhador com
vínculo empregatício permanente e o trabalhador
avulso.
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52.

Nos termos da Constituição Federal de 1988, os Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão os valores
dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos
públicos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

anualmente.
semestralmente.
trimestralmente.
bimensalmente.
mensalmente.
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53.

56.

Considere as seguintes situações:

I. O perito interveio no processo voluntário como mandatário da parte.

II. O perito é inimigo capital de uma das partes enIII.
IV.
V.
VI.

volvidas na lide.
Uma das partes envolvidas na lide é devedora da
esposa do perito.
Parente consangüíneo do perito na linha colateral
até o terceiro grau está postulando em processo
contencioso, como advogado da parte.
O perito exerce cargo de administração de pessoa
jurídica, parte na causa.
O Perito é interessado no julgamento da causa em
favor de uma das partes.

(A)

40 salários mínimos.

(B)

60 salários mínimos.

(C)

50 salários mínimos.

(D)

80 salários mínimos.

(E)

30 salários mínimos.

_________________________________________________________

57.

De acordo com o Código de Processo Civil são hipóteses
de suspeição de parcialidade do perito, dentre outras:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Compete ao Juizado Especial Federal processar e julgar
causas de competência da Justiça Federal, respeitadas as
exceções previstas em lei, até o valor de:

I, II, V e VI.
III, IV, V e VI.
II, III e VI.
II, III, IV e V.
I, IV e V.

Sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo. Poderá, todavia, em nome da
parte, intentar ação, a fim de evitar decadência ou prescrição, bem como intervir, no processo, para praticar atos
reputados urgentes. Nestes casos, o advogado se obrigará, independentemente de caução, a exibir o instrumento de mandato no prazo de
(A)

10 dias, improrrogável.

(B)

10 dias, prorrogável até outros 10, por despacho do
juiz.

(C)

15 dias, improrrogável.

(D)

15 dias, prorrogável até outros 15, por despacho do
juiz.

(E)

05 dias, prorrogável até outros 05, por despacho do
juiz.

_________________________________________________________

54.

No que se refere às cartas, de acordo com o Código de
Processo Civil, é correto afirmar que:
(A)

(B)

A parte depositará no cartório do juízo deprecado a
importância correspondente às despesas que serão
feitas no juízo em que houver de praticar-se o ato.
A carta tem caráter itinerante, mas antes de lhe ser
ordenado o cumprimento, não poderá ser apresentada a juízo diverso do que dela consta, a fim de se
praticar o ato.

(C)

Quando o objeto da carta for exame pericial sobre
documento, será remetida uma reprodução fotográfica deste, permanecendo nos autos o original.

(D)

A concessão de exeqüibilidade às cartas rogatórias
das justiças estrangeiras obedecerá ao disposto nos
Regimentos Internos do Superior Tribunal de Justiça.

(E)

A carta precatória pode ser expedida por meio
eletrônico, situação em que a assinatura do juiz deverá ser eletrônica, na forma da lei.

_________________________________________________________

58.

O juiz NÃO dará curador especial ao
(A)

incapaz se os seus interesses colidirem com os interesses de seu representante legal.

(B)

réu revel citado por hora certa.

(C)

autor da ação quando verificar a irregularidade de
sua representação processual.

(D)

réu revel citado por edital.

(E)

incapaz se não tiver representante legal.

__________________________________________________________________________________________________________________

55.

Considere as seguintes assertivas sobre a citação:

59.

I. Comparecendo o réu apenas para argüir a nulidade

II.

III.

IV.

e sendo esta decretada, considerar-se-á feita a citação na data em que ele ou seu advogado for intimado da decisão.
A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa, mas somente
constituirá em mora o devedor e interromperá a
prescrição quando ordenada por juiz competente.
Quando, por duas vezes, o oficial de justiça houver
procurado o réu em seu domicílio, sem o encontrar,
deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar a
qualquer pessoa da família, que, no dia imediato, voltará, a fim de efetuar a citação, na hora que designar.
O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar
o locatário de que deixou na localidade, onde estiver situado o imóvel, procurador com poderes para
receber citação, será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado do recebimento
dos aluguéis.

De acordo com o Código de Processo Civil é correto o que
se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
10

I e IV.
I, III e IV.
I, II e IV.
II e III.
I, II e III.

O perito nomeado pelo Juiz poderá escusar-se do
encargo, sob pena de se reputar renunciado este direito
(A)

no prazo de 48 horas, contados da intimação, independentemente de justificativa motivada.

(B)

no prazo de cinco dias, contados da intimação, independentemente de justificativa motivada.

(C)

alegando motivo legítimo, no prazo de dez dias, contados da intimação ou do impedimento superveniente.

(D)

no prazo de dez dias, contados da intimação, independentemente de justificativa motivada.

(E)

alegando motivo legítimo, no prazo de cinco dias,
contados da intimação ou do impedimento superveniente.

_________________________________________________________

60.

Ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente. Trata-se de
(A)

sentença mista.

(B)

despacho.

(C)

ato meramente ordinatório.

(D)

acórdão.

(E)

decisão interlocutória.
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REDAÇÃO

Instruções: A redação sobre a proposta apresentada abaixo deverá ter a extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas.

Escreva uma dissertação na qual você deverá expor seu ponto de vista sobre a afirmativa abaixo.

A oferta de trabalho digno, com remuneração e condições adequadas, é a
forma mais segura e eficaz de inclusão social.
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