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Conhecimentos Específicos
INSTRUÇÕES
-

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 existe apenas UMA resposta certa.
Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:
- procurar, na FOLHA DE 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 FOLHA DE RESPOSTAS, fazendo um traço bem forte no quadrinho que aparece
abaixo dessa letra.

ATENÇÃO
-

Marque as respostas 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 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
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.
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
Fevereiro/2004
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2.

Considere as seguintes afirmações:

CONHECIMENTOS GERAIS
Atenção:

I. Quanto às duas correntes, deve-se entender que é

As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto
que segue.

majoritária a corrente que rejeita a redução da
maioridade penal.

Redução da maioridade penal?

II. As duas correntes de que trata o texto concordam
Os

constantes

crimes

cometidos

por

crianças

apenas num ponto: a discussão sobre a maioridade
penal não envolve o Estatuto da Criança e do
Adolescente.

e

adolescentes suscitam discussão sobre a maioridade penal, que
atualmente é estabelecida após os 18 anos. Os debates

III. A repressão ao menor infrator teria conseqüências

realizados em torno desse tema mostram que há duas

opostas, segundo a posição de uma ou de outra
corrente.

correntes: uma favorável e outra contrária à redução da idade
penal.
Os

favoráveis

à

redução

argumentam

que

um

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

adolescente de 16 ou 17 anos é plenamente capaz de entender
a gravidade e a conseqüência de um crime. Dizem os
defensores desta corrente que a pobreza e a falta de políticas
públicas não devem servir como justificativa para que um
adolescente cometa um crime e ainda seja tratado de forma tão

(A)

I.

(B)

II.

(C)) III.

benevolente. Há mesmo quem responsabilize o Estatuto da
Criança e do Adolescente pelo aumento dos índices de
criminalidade entre os jovens.
Já os que não aceitam a redução da maioridade acham
que o Código Penal não tem nada o que fazer em relação aos
menores, cujos direitos e deveres são competentemente

(D)

I e II.

(E)

II e III.

_________________________________________________________

3.

estipulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O
argumento desta corrente é o de que se deve apostar tudo no
potencial de um jovem. A repressão só ensejaria um aumento

Considerando-se o contexto, traduz-se corretamente o
sentido de uma expressão do texto em:
(A)

suscitam discussões = inviabilizam as polêmicas.

(B)

servir como justificativa = considerar como pretexto.

(C)

de forma tão benevolente = de modo compensatório.

ainda maior da violência, além de representar o definitivo
abandono de qualquer outra providência que permitisse
reintegrar o jovem à sociedade, dever que é desta e do Estado.
Com a palavra os cidadãos brasileiros.

(D)) são competentemente estipulados = são estabelecidos com eficácia.

(Adaptado do site
portrasdasletras.folhadaregiao.com.br/maioridade.html, 26/11/2003)

1.

De acordo com o texto, muitos dos que são favoráveis à
redução da maioridade penal acreditam que o Estatuto da
Criança e do Adolescente
(A)

estabelece que um jovem de 16 ou 17 anos já se
mostra capaz de avaliar a gravidade e a conseqüência de todos os seus atos.

(E)

a repressão só ensejaria = a tensão apenas impediria.

_________________________________________________________

4.

Transpondo-se para a voz passiva a frase Os constantes
crimes suscitam discussão sobre a maioridade penal, a
forma verbal resultante será
(A)

é suscitado.

(B)

foi suscitada.

(C)

tem sido suscitada.

(D)

seria suscitada.

(B)) deve ser responsabilizado pela escalada da criminalidade cujos agentes são menores de 18 anos.
(C)

não tem competência legal para estipular quais os
direitos e quais os deveres dos menores de 18 anos.

(D)

é responsável por atribuir à pobreza e à falta de
políticas públicas o aumento da criminalidade entre
menores de idade.

(E)

deveria ser menos benevolente com os menores de
18 anos, embora não achem que seja o caso de
enquadrá-los no Código Penal.

(E)) é suscitada.
a
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As normas de concordância verbal estão inteiramente
respeitadas na frase:

9.

(A)) Se a redução da maioridade penal não for aprovada
por quem de direito, todo aquele que aposta no
potencial dos jovens terá motivos para se alegrar.
(B)

Muita gente deverá se alegrar no caso de ser
aprovado quaisquer medidas que impliquem maior
responsabilização do jovem infrator.

(C)

Não se sabem ao certo o número dos que integram
uma e outra correntes; sabe-se que a discussão há
muitos anos vêm acirrando os ânimos.

(D)

Esperam-se que os cidadãos brasileiros não deixem
de avaliar e se pronunciar sobre essa importante
questão.

(E)

Não se deve apenas estipular os direitos da criança
e do adolescente; também seus deveres competem
ao Estatuto estabelecer com clareza.

(A)

Se ninguém se dispor a discutir, não haverá propostas capazes de levar à solução do problema.

(B)

Tanta polêmica proviu do aumento da criminalidade
entre os jovens, amplamente apontada pela imprensa.

(D)

Não é desejável, opinam alguns, que se premêem
os infratores com tamanha benevolência.

(E)

Tudo o que os projetos de redução da maioridade
penal conterem de polêmico deverá ser discutido em
muitas sessões.

_________________________________________________________

10.

Está correto o emprego da expressão sublinhada na frase:
(A)

Estão corretas todas as formas verbais empregadas na
frase:

(C)) Os que detiverem o poder de legislar deverão estar
sempre atentos à questão da crescente criminalidade de jovens.

_________________________________________________________

6.

Considere os seguintes períodos:

I. O Código Penal, segundo os que não aceitam a redução da maioridade, nada tem a ver com qualquer
questão relativa aos menores, a qual é da competência do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A redução da maioridade penal é uma questão da
qual não há consenso.

(B)) O potencial dos jovens, no qual tantos confiam,
deveria ser mais explorado.
(C)

A violência praticada por menores é uma matéria
que os aspectos são controversos.

(D)

O Estatuto da Criança e do Adolescente determina
as sanções de que os jovens estão sujeitos.

(E)

Um argumento no qual muitos se valem é o de que a
repressão só faz aumentar a violência.

II. A repressão dos jovens, antes de representar uma
solução para o problema da violência, leva a um
aumento dela ainda maior, segundo crêem os
adeptos da corrente contrária à redução da
maioridade.

III. Muitos perguntam: se um adolescente de 16 anos,
teria plena condição de compreender e avaliar tudo
o que faz, sendo assim inteiramente responsável
pela conseqüência dos seus atos?

_________________________________________________________

7.

Está clara e correta a redação da seguinte frase:
(A)

Será preciso que os cidadãos brasileiros tomassem
a palavra para que se pronuncie diante de um tema
onde é grande a complexidade.

(B)

Nem todos crêem que tenha benevolência com os
jovens, mesmo porque sequer o potencial deles têm
merecido a atenção que deveriam.

(C)

É normal que um tema como esse polemise na sociedade, cuja ocorrência a cada dia parece aumentar
ainda mais.

(D)) Muitos acham que, apenas com repressão, o jovem
dificilmente encontrará o caminho de sua reintegração social.
(E)

A pontuação está inteiramente correta apenas em

Na frase acima, a palavra sublinhada tem o mesmo
sentido de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E))

muito embora.
por conseguinte.
portanto.
tão logo.
mesmo assim.

I.

(B)

II.

(C)

III.

(E)

I e III.

_________________________________________________________

As discórdias quanto à redução da maioridade deve
perdurar muito tempo, pois as duas correntes se
opõem sem espectativa de acordo.

A pobreza e a falta de políticas públicas não devem servir
como justificativa para que um adolescente cometa um
crime e ainda seja tratado de forma tão benevolente.

(A)

(D)) I e II.

_________________________________________________________

8.

1 05/02/04
− MODELO
- 14:41

11.

Sistematicamente, dois técnicos em segurança cumprem
plantões na empresa onde trabalham: um, a cada 6 dias, e
o outro, a cada 9 dias. Se em 20 de outubro de 2003
ambos estiveram de plantão, em qual das datas seguintes
houve nova coincidência de seus plantões?
(A)

06/11/2003

(B)

10/11/2003

(C)

19/11/2003

(D)

21/11/2003

(E)) 25/11/2003

a
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16.

Certo dia, do total de audiências realizadas em um
2
Tribunal Regional do Trabalho, sabe-se que
transcor5
1
das 11 às 14 horas. Se no
reram das 9 às 11 horas e
3

(A)

tal de audiências registradas nesse dia?
30

(B)

36

1 ano e 6 meses.

(D)

2 anos e 2 meses.

(E)

2 anos e 4 meses.

(C)) 45

Em um estacionamento há 31 veículos, alguns de duas
rodas e os demais de quatro rodas. Se o total de rodas
é 100, de quantas unidades o número de veículos de
quatro rodas excede o de duas?

(D)

(A)

13

(B)

11

(C)

9

(D))

7

(E)

5

(E)

17.

48
54

Um porteiro registrou certo dia a entrada de 345 pessoas
nas dependências do T.R.T. . Se a razão entre o número

_________________________________________________________

das que entraram pela manhã e o das que entraram à
10
tarde, nessa ordem, era
, então a diferença positiva
13
entre as quantidades de pessoas que entraram em cada

18.

Alceu perguntou a Paulo a sua idade e ele respondeu: "A
terça parte da minha idade é menor que a metade da sua,
acrescida de 6 unidades". Se as idades dos dois somam
66 anos, quantos anos, no máximo, Paulo deve ter?

período é

(A)

(A)

32

(B)) 46

(B)

35

(C)

49

(C)

42

(D)

50

(E)

52

(D)) 45
(E)

44

_________________________________________________________

52

Um veículo, à velocidade média de 120 km/h, leva 2 horas
para percorrer uma certa distância. Outro veículo, à
velocidade média de 100 km/h, percorreria a terça parte
daquela distância em

Considerando que o custo de fabricação de uma unidade
de certo artigo é de 2 reais, o fabricante acredita que, se
vender cada um por x reais, conseguirá vender 400 − x
unidades mensalmente. Nessas condições, a expressão
que lhe permitirá calcular o lucro mensal L(x), em reais,
em função do preço de venda x, com 2 < x < 400, é

(A)) 48 minutos.

(A)

L(x) = − x2 + 402x

(B)

1 hora.

(B)

L(x) = − x2 − 402x

(C)

1 hora e 12 minutos.

(C)

L(x) = − x2 + 402x + 800

(D)

1 hora e 18 minutos.

(D)

L(x) = − x2 − 402x − 800

(E)

1 hora e 24 minutos.

(E)) L(x) = − x2 + 402x − 800

_________________________________________________________

14.

(C)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

13.

1 ano e 2 meses.

(B)) 1 ano e 4 meses.

restante do dia foram realizadas 12 audiências, qual o to-

(A)

Um capital de R$ 15 000,00, à taxa mensal de 1,8%,
renderá R$ 4 320,00 de juros simples, se ficar aplicado
por um período de

19.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

15.

Em uma oficina, a quantidade de veículos que necessitam
3
de uma avaliação de freios corresponde a
do total. A
8
porcentagem do total de veículos dessa oficina que NÃO
necessitam de tal avaliação é
(A)

60%

(B)

62,25%

(C)) 62,5%
(D)

62,75%

(E)

65%

20.

Certo dia, um técnico judiciário observou que, durante a
sua jornada de trabalho, havia falado 55 vezes ao
telefone. Se o quadrado do número de ligações que
realizou, acrescido de 69 unidades, era igual a 15 vezes o
número das que recebeu, quantas ligações ele realizou?
(A)

15

(B)

18

(C)) 21
(D)

28

(E)

34
a
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26.

Um relatório em formulário contínuo normalmente é
emitido numa impressora de impacto do tipo

laser.

(C)

térmica.

(D)

jato de tinta.

(E)

ploter.

_________________________________________________________

22.

Para efetuar a comunicação dos principais componentes
de hardware do microcomputador, eles devem ser
conectados

27.

o computador está trabalhando em segundo plano.

(C)

uma operação não está disponível no computador.

(D)

uma operação de seleção normal será executada.

(E)

uma operação de redimensionamento diagonal será
executada.

(A)

ao gabinete.

Durante a elaboração de uma carta no editor de texto,
para apagar a última letra que acabou de ser digitada,
utiliza-se a tecla

(B)

ao monitor de vídeo.

(A)

Caps Lock.

(C)

à CPU, unidade central de processamento.

(B)

Num Lock.

(D)

à fonte de alimentação de energia elétrica.

(C)

Delete.

(D)

Tab.

_________________________________________________________

Uma pesquisa na Internet, navegando pelas páginas dos
sites, é realizada utilizando-se de um programa denominado

(E)) Backspace.

_________________________________________________________

28.

(A)) browser.
(B)

modem.

(C)

protocolo.

(D)

home-page.

(E)

provedor de acesso.

440 bytes.

(B)

1.000 bytes.

(C))

1.000.000 bytes.

(E)

4.400.000 bytes.

(C)

barra de ferramentas.

(D)

barra de menus.

(E)

área de movimentação.

_________________________________________________________

29.

A intersecção entre uma linha e uma coluna, utilizada para
fazer cálculos em planilhas eletrônicas, é uma célula com
o nome formado normalmente pela seqüência
(A)) da letra da coluna mais o número de linha.

440.000 bytes.

(D)

menu de controle do documento.

(B)) régua.

Após a gravação de um arquivo de 1 MB num disquete
formatado, com capacidade para 1,44 MB, sobrará
espaço, em valor aproximado, para gravar mais
(A)

Textos digitados e figuras podem ser posicionados num
documento com auxílio do componente, da tela de edição,
denominado
(A)

_________________________________________________________

24.

(B)

_________________________________________________________

(E)) à placa mãe.
23.

No Windows, o ponteiro do mouse, quando assume o
formato de ampulheta (relógio de areia), indica que
(A)) o computador está ocupado executando uma
operação.

(A)) matricial.
(B)

1 05/02/04
− MODELO
- 14:41

(B)

do número de coluna mais a letra da linha.

(C)

do número de linha mais a letra da coluna.

(D)

da letra da linha mais o número da coluna.

_________________________________________________________
(E) do número de célula, somente.
_________________________________________________________

25.

Para visualizar a parte final de uma figura que não cabe
inteira na janela do Windows, movimenta-se a barra de
rolagem

30.

Ao digitar uma fórmula de cálculo em planilhas eletrônicas,
NÃO se usa o sinal matemático

(A)

horizontal para baixo.

(A)

+

para operação de soma.

(B)

horizontal para a esquerda.

(B)

−

para a operação de subtração.

(C)

vertical para a direita.

(C)) x

para a operação de multiplicação.

(D)) vertical para baixo.

(D)

/

para a operação de divisão.

(E)

(E)

^

para a operação de exponenciação.

vertical para cima.

a
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35.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31.

Um dos princípios que o Estatuto da Magistratura sempre
observará, conforme comando da Constituição Federal, é
que
(A)

o concurso público de ingresso terá a participação
de um representante do Ministério Público.

(B)

o juiz titular terá a faculdade de não residir na
comarca.

(C)

as decisões disciplinares dos tribunais serão
tomadas pelo voto de dois terços de seus membros.

(B)

10%

(C)

15%

(E)
36.

25%

A exoneração de ofício, causa de vacância, ocorre
(A)

o juiz mais antigo só poderá ser recusado, na
promoção por antiguidade, pelo voto da maioria
absoluta dos membros do tribunal.

a pedido do ocupante do cargo de provimento efetivo.

(B)) quando não satisfeitas as condições do estágio probatório.

A Constituição Federal, em matéria de Justiça do Trabalho, estabelece que a eleição de árbitros

(C)

no caso de readaptação.

(A)

não é permitida na fase de conhecimento da reclamação, mas admitida na fase de execução.

(D)

na posse em outro cargo inacumulável.

(E)

quando declarada a disponibilidade.

(B)

não é acolhida pelo Poder Judiciário, visto que se
trata de administração privada de justiça.

(C)

é cabível em qualquer fase de qualquer tipo de processo de competência dessa justiça especializada.

(D)

pode ser feita, desde que o eleito seja um magistrado da própria Justiça do Trabalho.

_________________________________________________________

37.

_________________________________________________________

Quanto às funções de Ministério Público, tem-se como
correto que
(A)) só podem ser exercidas por integrantes da carreira,
por força do comando previsto na Constituição
Federal.

O prazo para interposição pelo servidor público de pedido
de reconsideração de um ato é contado da publicação ou
da ciência pelo interessado. Esse prazo é de
(A)) 30 dias.

(E)) é faculdade das partes, quando frustrada a negociação coletiva.
33.

5%

_________________________________________________________

_________________________________________________________

32.

(A)

(D)) 20%

(D)) as decisões administrativas dos tribunais serão
motivadas.
(E)

É elástica a reserva de vagas a serem preenchidas, em
cada concurso público de provimento de cargos, por
pessoas portadoras de deficiência. O limite legal máximo
sobre as vagas é fixado em

(B)

20 dias.

(C)

15 dias.

(D)

10 dias.

(E)

5 dias.

_________________________________________________________

(B)

podem ser exercidas, ad-hoc, por pessoa nomeada
pelo juiz, no impedimento do titular do cargo.

Se o servidor público federal não pratica nova infração
disciplinar durante seu efetivo exercício, as penalidades
de advertência e de suspensão podem ter seus registros
cancelados. Os prazos para cancelamento desses
Registros dessas penalidades são de, respectivamente,

(C)

são exercidas por integrantes da carreira, à exceção
dos casos previstos na Constituição Federal.

(A)

1 e 3 anos.

(D)

só podem ser exercidas por integrantes da carreira e
por pessoa de notável saber jurídico nomeada pelo
juiz para substituir, em qualquer caso, o titular do
cargo.

(B)

2 e 4 anos.

(E)

38.

(C)) 3 e 5 anos.

são exercidas por integrantes da carreira, à exceção
dos casos previstos na Lei Orgânica do Ministério
Público Nacional.

(D)

4 e 6 anos.

(E)

5 e 7 anos.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

39.

34.

Os padrões de vencimentos e demais componentes do
sistema remuneratório dos servidores públicos devem
observar, para sua fixação, alguns itens. É INCORRETO
dizer que um deles refere-se
(A)

às peculiaridades dos cargos.

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

ao grau de responsabilidade.
ao local de exercício.
aos requisitos para investidura.
à natureza do cargo.

“Ser leal às instituições a que servir.” Nesse caso, trata-se,
para o servidor público federal, de
(A)

uma mera sugestão.

(B)

uma proibição de agir de forma diversa.

(C)

uma recomendação.

(D)

um conselho útil.

(E)) um dever.
a
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Tive que me identificar em uma repartição pública federal
e exibi minha cédula de identidade de registro geral
emitida em 1960. O servidor público que me atendeu
recusou-se a aceitar aquela cédula dizendo que não tinha
valor porque ela fora emitida havia mais de trinta anos e,
portanto, perdera a validade. Nesse caso, o servidor
(A)
(B)
(C)
(D))
(E)

45.

portou-se com estrita legalidade.
descumpriu um dever.
agiu com exação.
violou uma proibição.
atuou com esmero.

O servidor público federal Genésio vai ser advertido em
razão de inobservância de dever funcional. Essa
advertência é aplicada
(A)
(B)
(C)
(D)
(E))

É INCORRETO afirmar que um dos direitos sociais
conferidos pela Constituição Federal aos trabalhadores
rurais é
(A)

a licença-paternidade, nos termos fixados em lei.

(B)

o seguro desemprego, em caso de desemprego
involuntário.

(C)

o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço,
sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei.

(D)) a irredutibilidade absoluta do salário.

_________________________________________________________
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(E)

a remuneração do trabalho noturno superior à do
diurno.

_________________________________________________________

46.

oral e reservadamente.
segundo o princípio da verdade sabida.
oral e publicamente.
por escrito ou oralmente.
sempre por escrito.

Joaquim trabalha como porteiro em um Órgão Público.
Recebe uma ligação telefônica de um amigo com quem
não mantém contato há tempo, em um dia de pouco
movimento. Ele deve atender a ligação e

_________________________________________________________

(A)) informar ao amigo que fará contato em outro horário,
fora do expediente.

42.

Martinho, agindo com culpa e na qualidade de servidor
público federal, causou prejuízos a terceiros. Nesse caso,

(B)

aproveitar a ocasião tranqüila para colocar o assunto
em dia.

(A)

responderá exclusivamente frente ao terceiro
prejudicado, que, por ser caso de culpa, não tem
ação contra a Fazenda Pública.

(C)

contar ao amigo os detalhes do trabalho que executa
na Portaria.

(D)

(B)

não responderá pelo fato porque não agiu com dolo.

questionar ao amigo os motivos do seu desaparecimento e falta de contato.

(E)

informar ao amigo que poderá conversar apenas
mais dez minutos, além dos trinta já conversados.

(C)) responderá perante a Fazenda Pública, em ação
regressiva.
(D)

não responderá pelo fato porque agiu na qualidade
de servidor público.

(E)

responderá perante o terceiro prejudicado e, tendo
agido no exercício da função pública, tem ação
regressiva contra a Fazenda Pública.

_________________________________________________________

47.

_________________________________________________________

43.

Barbosa conseguiu realizar uma escuta telefônica não
autorizada e gravou seu empregador falando a respeito de
ação trabalhista que ele, Barbosa, lhe movia. Na
gravação, o empregador confessa as verbas pleiteadas
pelo reclamante. Nesse caso, a gravação é prova

(A)

imediatamente e transferi-la ao departamento, sem
identificar a quem se destina.

(B)) imediatamente e transferi-la ao departamento à
pessoa que solicitou a ligação.

(A)) inadmissível, porque obtida por meio ilícito.

(C)

imediatamente e ouvir a ligação por meio de uma
extensão telefônica oculta.

(B)

lícita e imprescindível para a procedência da ação.

(C)

ilícita, mas seu conteúdo deve ser considerado pelo
juiz na decisão de procedência do pedido.

(D)

depois que executar as outras ligações telefônicas
solicitadas pelos seus amigos.

(D)

irrecusável, porque contém a verdade, muito embora
Barbosa deva ser punido pela prática ilícita.

(E)

depois de algum tempo, alegando que as linhas
telefônicas estão ocupadas.

(E)

lícita, mas não pode ser usada no processo porque
ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra
si próprio.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

44.

Pedro está na Portaria de uma empresa substituindo um
colega de trabalho que faltou. Dr. Augusto, que é de outro
Departamento, solicita a Pedro que faça uma ligação
urgente. Pedro teve uma desavença com Dr. Augusto há
algum tempo atrás. Neste caso, Pedro deverá realizar a
ligação telefônica

A Constituição Federal lista os direitos sociais conferidos
aos trabalhadores urbanos e rurais. Desses direitos,
alguns são também conferidos pela Carta Magna ao
servidor público e um deles é
(A)

48.

Paulo trabalha há algum tempo no atendimento ao público
de uma determinada empresa. No penúltimo dia das
inscrições para um concurso público a um cargo
extremamente concorrido, Ricardo, seu amigo, chega
após o término do expediente para se inscrever e solicitalhe ajuda. Paulo, em relação a seu amigo Ricardo, deve
(A)

proibir sua entrada na empresa, embora permita que
preencha o formulário de inscrição.

(B)

permitir sua entrada no meio de alguns outros
candidatos também atrasados.

o fundo de garantia do tempo de serviço.

(B)) o repouso semanal remunerado, preferencialmente
aos domingos.
(C)

o piso salarial proporcional à extensão e à
complexidade do trabalho.

(C)) proibir sua entrada na empresa, uma vez que o
horário do expediente encerrou.

(D)

a jornada de seis horas para o trabalho realizado em
turnos ininterruptos de revezamento.

(D)

permitir sua entrada na empresa de maneira
sorrateira e que não se comprometa.

(E)

o adicional de remuneração para as atividades
penosas, insalubres ou perigosas.

(E)

solicitar a um colega de trabalho que facilite a sua
entrada pela garagem.

a

TRT 2 Região-Tec.Jud.Portaria-P08

7

www.pciconcursos.com.br

MODELO − Opcao de Cargo P08, Tipo
49.

1

05/02/04 - 14:43

Jorge, funcionário da Portaria, percebe que dois rapazes
olham insistentemente em direção à entrada. Estão
andando de moto por meio de movimentos de idas e
vindas ao redor do prédio. Neste caso, Jorge deverá
imediatamente
(A)

encaminhar-se ao portão para se certificar de que
não existe outro veículo, por exemplo, um carro que
possa fornecer cobertura aos motoqueiros.

(B)

permanecer atento aos detalhes que possam ser
mais significativos.

(C)

permanecer tranqüilo, pois é a função da área da
segurança observar tais episódios.

(D)

entrar em contato com outro colega de trabalho para
que a este possa relatar suas suspeitas.

53.

Joaquim está na Portaria da empresa e, dentre algumas
tarefas, separa as correspondências que deverão ser entregues. Dentre os documentos existem alguns convites
para um show, de cujo artista Joaquim é fã. Neste caso,
Joaquim deverá
(A)

distribuir os convites do show entre seus amigos.

(B)

retirar apenas um convite do show e entregar os
demais documentos.

(C)

ficar com todos os convites do show e entregar os
demais documentos.

(D)

avisar a chefia que ficou com apenas um convite do
show.

(E)) entregar toda a correspondência.

(E)) comunicar o fato à chefia e permanecer atento.

__________________________________________________________________________________________________________________

50.

Roberto caminha pelos corredores no final de seu turno
apagando as luzes do prédio. Em determinado momento,
percebeu que alguns interruptores elétricos faiscaram e
sentiu um forte cheiro de queimado. Roberto, deve,
primeiramente,
(A)

procurar outro colega de trabalho, no prédio, para
auxiliá-lo a tomar alguma providência.

(B)

comunicar, imediatamente, o fato, por telefone, a
sua chefia.

(C)

comunicar o fato ao Corpo de Bombeiros.

54.

sair, rapidamente, antes que a situação fique sem
controle.

_________________________________________________________

51.

Severino tem um amigo que, esporadicamente, realiza alguns trabalhos de eletricidade e de encanamento. Severino tem acesso a várias ferramentas da empresa onde
trabalha e seu amigo solicita-lhe algumas emprestadas.
Neste caso, Severino deve
(A)

(D)
(E)

55.

emprestar as ferramentas, uma a uma, respeitando
a prioridade do serviço do amigo.

(B)

liberar a entrada, porque conhece dois elementos do
grupo.

(D)

pedir a um auxiliar de limpeza para conduzir o grupo
até o setor.

(E)

permitir a livre entrada uma vez que o grupo não
oferece qualquer perigo à empresa.

Durval, porteiro da empresa, está apaixonado por uma
colega que trabalha na copa. Ela, sua namorada, não
consegue ficar muito tempo sem manter contato com ele,
pessoalmente ou por telefone. Durval, com relação à
namorada, deve
(A)) restringir os contatos pessoais aos horários de
almoço e/ou fora do expediente.

solicitar à chefia que lhe permita retirar as ferramentas emprestadas como subsídio para o seu próprio trabalho.

(B)

falar com ela sempre que for solicitado.

(C)

retirar as ferramentas da empresa e, posteriormente,
comunicar à chefia o desaparecimento destas.

enviar-lhe alguns bilhetes durante o expediente
utilizando-se, para isso, de alguns amigos comuns.

(D)

emprestar todas as ferramentas de que o amigo
necessite.

manter alguns contatos por telefone para que ninguém os veja juntos.

(E)

dirigir-se à copa, sempre que possível, alegando
buscar água ou café.

_________________________________________________________

52.

liberar a entrada do grupo com um sinal, porque está
ocupado com a correspondência.

_________________________________________________________

(B)) negar-se a emprestar as ferramentas ao amigo.
(C)

(A)

(C)) identificá-los individualmente e, após autorização,
conduzi-los ao Departamento Pessoal.

(D)) desligar a chave geral no quadro de força.
(E)

Ismael está na Portaria da empresa quando chega um
grupo de adolescentes que fará uma entrevista já prevista
com o Departamento Pessoal. Ismael, em relação ao
grupo de adolescentes, deverá

Júnior está na Portaria da empresa quando chegam
alguns repórteres a fim de realizar matéria especial com
um dos funcionários. Como Júnior não foi informado sobre
o fato, solicitou aos repórteres que aguardassem
autorização para a entrada. No entanto, os repórteres não
acatam sua orientação e adentram as dependências da
empresa. Júnior deverá comunicar o fato à chefia e

_________________________________________________________

56.

Francisco assumiu o serviço na Portaria da empresa pela
manhã com forte indisposição intestinal. Repentinamente,
sente fortes dores de barriga e, no entanto, encontra-se
sozinho. Francisco deve
(A)

(A)) identificar os repórteres por meio de suas credenciais.

dirigir-se com urgência ao sanitário e voltar rapidamente.

(B)

solicitar reforço à polícia.

(B)) comunicar o fato à chefia e aguardar rendição.

(C)

entrar em discussão com os repórteres e, se
necessário, até agredi-los.

(C)

abandonar imediatamente seu posto, sem avisar
ninguém.

(D)

permitir a entrada dos repórteres para evitar transtornos.

(D)

solicitar a algum estranho que esteja passando para
que o substitua.

(E)

expulsar os repórteres do local, recolhendo o que for
possível em termos de equipamentos.

(E)

permanecer em seu posto, aguardando que as dores
passem.
a
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Rodrigo, vendedor de revistas, apresenta-se numa
segunda-feira na empresa onde Felício trabalha e se
identifica para que tenha o acesso permitido. Da mesma
forma, obtém o acesso na terça e quarta-feira da mesma
semana. No entanto, na quinta-feira, Rodrigo reclama da
burocracia e se nega a proceder novamente à devida
identificação. Felício deve
(A)

solicitar a Rodrigo que volte em outro dia.

(B)

permitir a entrada de Rodrigo na empresa.

(C)) proibir a entrada de Rodrigo na empresa.
(D)

acompanhar Rodrigo ao Departamento Pessoal.

(E)

comunicar o fato à chefia.

_________________________________________________________

58.

Cassiano está na Portaria e já realizou quase todas as tarefas de rotina. O dia está tranqüilo e falta apenas distribuir os jornais e algumas revistas a determinados diretores que ainda não chegaram. Cassiano, primeiramente,
deve
(A)

ler as manchetes e aproveitar para comentar as
novidades com alguns colegas de trabalho.

(B)

aproveitar o tempo disponível para folhear os jornais
e as revistas.

(C)

ler cuidadosamente as matérias do dia para se
manter informado.

(D)) distribuir os jornais e as revistas, deixando-os intactos nas respectivas salas.
(E)

ler somente as manchetes e a seção de horóscopo.

_________________________________________________________

59.

Rafael, em um determinado dia de muita chuva, encontrase a caminho do trabalho. Próximo da empresa, um carro,
ao passar, joga-lhe água com barro sujando todo o seu
uniforme. Rafael deve
(A)

telefonar imediatamente a sua chefia e explicar-lhe o
que lhe ocorreu durante o trajeto.

(B)

retornar a sua casa e trocar de uniforme, sem avisar
a chefia.

(C)

telefonar ao Departamento Pessoal a fim de pedir
autorização para comprar outro uniforme antes de
entrar na empresa.

(D)

retornar a sua casa e telefonar para a empresa,
explicando o que lhe ocorreu durante o trajeto.

(E)) apresentar-se com o uniforme sujo ao serviço e
procurar formas para se recompor.

_________________________________________________________

60.

Sérgio, que trabalha de terno e gravata na Portaria de
determinado prédio, está passando muito calor porque o
ar condicionado da empresa quebrou. Ele repara que os
diretores estão sem paletó e, mesmo assim, estão
reclamando do calor excessivo. Sérgio deverá
(A)

retirar apenas o paletó para aliviar o calor e permanecer com a gravata, mesmo sem a permissão da
chefia.

(B)) permanecer devidamente uniformizado.
(C)

exigir a permissão de sua chefia para poder retirar o
paletó e a gravata.

(D)

solicitar aos diretores que se recomponham.

(E)

retirar, a exemplo dos diretores, o paletó e a gravata.
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