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NesteCadernodeQuestões,vocêencontra:
36(trintaeseis)questõesdeConhecimentosEspecíficos;
14(quatorze)questõesdeConhecimentosGerais.

Confiraseestaprovacorrespondeaocargo/área/especialidadeemquevocêseinscreveu.

SóinicieaprovaapósaautorizaçãodoFiscaldeSala.

Duraçãomáximadaprova:4he30min(quatrohorasetrintaminutos),nesteincluídootempoparao
preenchimentodoCartãodeRespostasedarealizaçãodaRedação.

Saídadoscandidatosdasala:após1(uma)horadoinício.

SomenteserápermitidolevarseuCadernodeQuestõesfaltando1(uma)horaoumenosparaotérmino
daProva.

OsFiscais de Sala não estão autorizados a prestar qualqueresclarecimentosobre a resoluçãodas
questões.

Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de
equipamentoseletrônicos.

Emcadaquestãosóháumaopçãocorretaderesposta,portantoeviterasurarseuCartãodeRespostas,
poisemhipótesealgumaeleserásubstituído.

Não dobre, amasse ou escreva em seu CartãodeRespostas; apenas confira seus dados, leia as
instruçõesparaseupreenchimentoeassinenolocalindicado.ÉobrigatóriasuaassinaturanoCartãode
Respostas.

O gabar i to o f i c ia l da p rova obje t iva será pub l i cado no endereço ele t rôn ico
http://www.tradecensus.com.brenosPostosdeAtendimento,nosegundodiaútilapósarealizaçãoda
prova.

Paraexercerodireitoderecorrercontraqualquerquestão,ocandidatodeveráseguirasorientações
constantes do item 11 do Edital/Manual do Candidato,

Certifique-sedequerecebeuaprovacorrespondenteaoseucartãoderesposta.Éderesponsabilidade
docandidatofazeraprovacorreta.
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CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO DO
NÚMERODACAIXAPOSTALPARA99.713.
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DireitodoTrabalho

01)Leiaasassertivasabaixo:

I - A CLT distingue expressamente contrato de
trabalho de relação de emprego: esta é definida
como o resultado obtido em decorrência da
celebraçãodaquelenegóciojurídico.

II- Oscontratos de trabalho definidoscomo tácitos
podem ser escritos ou verbais, conforme seus
termos encontrem-se ou não vazados em
documentoformal.

III-NostermosdaLeinº9601/98,umestabelecimento
com média semestral de duzentos empregados
contratados por prazo indeterminado poderá
contratar mais cem empregados por prazo
determinado.

Sobreasassertivasacima,pode-sedizerque:

02)Leiaasassertivasabaixo:

I - Considera-setrabalhoatempoparcialaquelecuja
duraçãonãoexceda30horassemanais.

II- Os trabalhadores contratados sob o regime de
tempo parcial não poderão realizar, em regra,
horas extraordinárias em decorrência de acordo
decompensaçãodehoras.

III- Os trabalhadores contratados sob o regime de
tempoparcialterãoférias de, no máximo, 18 dias
anuais.

Sobreasassertivasacima,pode-sedizerque:

03)Leiaasassertivasaseguir:

I - Segundo a jurisprudência do TST,aprestaçãode
serviçosamaisdeumaempresadomesmogrupo
econômico,duranteamesmajornadadetrabalho,
caracterizaacoexistênciademaisdeumcontrato
detrabalho,salvoajusteemcontrário.

II- Aalteração naestrutura jurídicadaempresa não
afetará os direitos adquiridos por seus
empregados.

III-Amudançanapropriedadeounaestruturajurídica
daempresanãoafetaráoscontratos de trabalho
dosrespectivosempregados,excetoemrelaçãoà
contagemdotempoparaaquisiçãodasférias.

Sobreasassertivasacima,pode-sedizerque:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

somenteIestácorreta;
somenteIIestácorreta;
somenteIeIIestãocorretas;
somenteIIeIIIestãocorretas;
todasestãocorretas.

somenteIestácorreta;
somenteIIestácorreta;
somenteIeIIestãocorretas;
somenteIIeIIIestãocorretas;
todasestãocorretas.

somenteIestácorreta;
somenteIIestácorreta;
somenteIIIestácorreta;
somenteIeIIestãocorretas;
todasestãocorretas.

04) Acerca das normas que informam a rescisão do
contratodetrabalho,écorretoafirmarque:

05)Arespeitodoquetratamositensabaixo,écorreto
afirmarque:

A)

B)

C)

D)

E)

A)

B)

C)

D)

E)

emsetratandodecontratoportempoindeterminado,a
partequepretenderrescindi-loterádecomunicaressa
intenção à outra, comantecedência mínimadetr inta
dias; violada essa obrigação, ao contratante lesado
assistiráo direito ao reconhecimento ou ao desconto
dovalorequivalenteaoavisoprévio,conformesetrate,
respectivamente,deempregadoeempregador;
em se tratando de despedida indireta, fundada na
práticadefa l ta grave porparte do empregador, não
tem o empregado direito ao recebimento do aviso
prévio, massomente à indenizaçãode40%sobreos
valoresfundiáriosdevidos;
narescisãodecontratodetrabalhocomvigênciade
seis meses, por iniciativa do empregado, serão
devidas pelo empregador a gratificação natalina
proporcionaleasfériasproporcionaiscomadicionalde
1/3;
afaltagravededesídia,capazdejustificararescisão
do contrato sem ônus para o empregador, está
presente na situação do empregado flagrado
habitualmente em estado de embriaguez, ainda que
foradolocaldetrabalho;
a justa causa cometida após a concessão do aviso
prévio, por qualquer dos contratantes, acarreta o
rompimento imediato do contrato e o dever de
indenizar o contratante de boa-fé com a quantia
equivalente aos salários do período contratual
remanescente.

a alteração do contratoindividualde trabalho sóserá
válida quando se implementar mediante mútuo
consentimento e não resultar em prejuízo para o
empregado; assim, inadmite-sea alteração unilateral
medianteaqualoempregadorreverteaocargoefetivo
o empregado que se encontrava no exercício de
funçãodeconfiança;
o empregador não pode, sem a anuência do
empregado,transferi-loparaoutroestabelecimentoda
empresa, ainda que tal transferêncianãoacarrete a
mudançadedomicíliodotrabalhador;
asuspensãodoempregadoportrintadiasensejasua
despedidaindireta;
a ausência do empregado acidentado ao trabalho
caracteriza, nosprimeirosquinzedias,interrupçãodo
contrato de trabalho; a partir do décimo sexto dia d e
ausência, restará caracterizada a suspensão do
contrato;
no período de férias do empregado, o contrato de
trabalho permanece suspenso, já que o empregado
deixadeprestarserviçosaoempregador.

Conhecimentos Específicos
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06)Leiaasassertivasabaixo:

I - As federações e as confederações sindicais
podem, em certos casos, firmar convenções ou
acordoscoletivos.

I I - Aprévianegociaçãoouarbitragemnatentativade
solucionar o conflito coletivo é pressuposto
obrigatório para a deflagração legítima do
movimentogrevista.

III- Os abusos cometidos durante a greve podem
acarretar responsabilização dos sindicatos dos
trabalhadoresporperdasedanos.

Sobreasassertivasacima,pode-sedizerque:

07)Osadicionaisquenãoseacumulamsãode:

08) A habitação, a alimentação, o transporte e o
vestuário,fornecidospelaempresaaoempregadopor
forçadocontrato,são:

09)Para o ajuizamento eficaz de um inquérito,
objetivando apurar falta grave contra empregado
garantidocomestabilidade:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)

D)

E)

somenteIestácorreta;
somenteIeIIestãocorretas;
somenteIIeIIIestãocorretas;
todasestãoincorretas;
todasestãocorretas.

horasextraseportransferênciadolocaldeserviço;
insalubridadeedepericulosidade;
transferênciaeoadicionalconvencional;
horasextrasedeinsalubridade;
horasextrasedepericulosidade.

salários-complessivos;
salários ;
sobre-salários;
gratificaçõesajustadas;
saláriosemespécie.

oMinistérioPúblicodoTrabalhodevesercientificado;
indispensávelasuspensãodoempregado;
oempregadordeveconsignaraimportânciarelativaà
indenização dequecogi tamosar t igos477e478do
textoconsolidado;
indispensável, em qualquer hipótese, o pagamento
dossaláriosdevidosaoempregado;
imprescindível a observância do prazodetr intadias
contadosdadatadasuspensãodoempregado.

innatura

DireitoProcessualdoTrabalho

10) Com referência à execução, em se tratando de
integrantedegrupoeconômico,écorretoafirmarque:

11)Opodernormativocompete:

12)Para admissibilidade do recurso ordinário, o
depósito:

13)Aliquidaçãoporartigoimpõe-sequando:

A)

B)

C)

D)

E)

A)

B)

C)
D)

E)

A)

B)

C)

D)

E)

A)
B)
C)
D)
E)

somenteaempresacomponentedogrupoeconômico
de maior capital social poderá ser responsabilizada
comosujeitopassivonaexecução;
o responsável solidário, integrante do grupo
econômico,quenão participoudarelação processual
como reclamado e que, portanto,nãoconstanotítulo
executivo judicial como devedor, pode ser sujeito
passivonaexecução,emqualquerhipótese;
o responsável, integrante do grupo econômico, que
nãoparticipoudarelaçãoprocessualcomoreclamado
e que, portanto, não consta no título judicial como
devedor,nãopodesersujeitopassivonaexecução;
o responsável solidário, integrante do grupo
econômico,quenão participoudarelação processual
como reclamado e que, portanto,nãoconstanotítulo
executivo judicial como devedor, pode ser sujeito
passivonaexecução,desdequeodevedorprincipalse
revelesemcondiçõesdesolverodébitoexeqüendo;
em se tratando de grupo econômico inexiste
solidariedadequantoaodébitoexeqüendo.

àsVarasTrabalhistas,aosJuízesdeDireitoinvestidos
dejurisdição trabalhista, aos Tribunais Regionais do
TrabalhoeaoTribunalSuperiordoTrabalho;
às Varas Trabalhistas, aos Tribunais Regionais do
TrabalhoeaoTribunalSuperiordoTrabalho;
aoSupremoTribunalFederal;
aos Tribunais Regionais do Trabalho, ao Tribunal
SuperiordoTrabalhoeaoSupremoTribunalFederal;
aos Tribunais Regionais do Trabalho e ao Tribunal
SuperiordoTrabalho.

deve ser realizado previamente à interposição do
recurso, estando limitado a dez vezes o salário
mínimo,quandoovalorarbitradoparafinsdecustas
ultrapassarestevalor;
pode ser comprovado, no curso do prazo recursal,
limitadoatr intavezesovalordereferênciavigenteà
datadaprolaçãodasentença;
é obrigatório para os entesdedireito público externo,
por não estarem contemplados pela isenção contida
naInstrução Normativa n º 3 do Tribunal Superior d o
Trabalho;
tornar-se-á desnecessário,quando a sentença cingir-
seacondenaroempregadoraprocederàanotaçãoda
CTPS;
deve ser efetivado concomitante à interposição do
apeloordinário,restrito a dezvezesosaláriomínimo
vigenteàdatadaprolaçãodo .

hánecessidadedeprovarfatonovo;
bastasimplesoperaçãoaritmética;
hánecessidadedeelaboraçãodecálculosporperito;
envolvecondenaçãoporquantiacerta;
não enseja complexibilidade a fixação do

decisum

“quantum
debeatur”.
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14) No procedimento sumaríssimo, a conciliação
deveráserproposta:

15)Leiatentamenteasassertivasabaixo:

I - Orecolhimentodascustasprocessuaisdeveráser
comprovadoatéoúltimodiadooctídiorecursal.

I I - Incabívelagravodeinstrumentododespachoque
denegaroconhecimentodorecursoderevista.

III- O agravo de instrumento interposto contra o
despacho que não receber agravo de petição
suspendeaexecuçãodasentença.

Sobreasassertivasacima,pode-sedizerque:

16) Diante da normacontida no artigo 769 da CLT, o
direito processual comum será fonte subsidiária do
direito processual do trabalho.Destarte, nos termos
do enunciado 194 do TST, as ações rescisórias
ajuizadas na Justiça do Trabalho serão admitidas,
instruídasejulgadasemconformidadecomasregras
doCPC,excetoquanto:

17) A respeito da responsabilidade civil é correto
afirmarque:

A)
B)

C)

D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)

B)

C)

D)

E)

antesdaapresentaçãodadefesapeloreclamado;
apósoencerramentodainstrução,depoisdeaduzidas
razõesfinais,eantesdeserproferidaasentença;
antes da apresentação da defesa pelo reclamado,
após o encerramento da instrução e antes de ser
proferidaasentença;
somenteapósaduzidasasrazõesfinais;
emqualquerfasedaaudiência.

todasestãoincorretas;
somenteIestácorreta;
somenteIIIestácorreta;
somenteIIestácorreta;
somenteIIeIIIestãocorretas.

aoprazoparaproporarescisória;
aosrequisitosessenciaisàinicial;
àexigênciadodepósito;
àproduçãodeprovas;
à citaçãodoréu.

o incapaz jamais responderá pelos prejuízos que
causar;
aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde
subjetivamentepelodanoprovenientedascoisasque
delecaíremouforemlançadasemlugarindevido;
o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por
este causado, ainda que comprove força maior ou
culpadavítima;
aquele que demandarpordívidajápaga, no todo o u
em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou
pedir mais do quefordevido,ficará obrigado a pagar
aodevedor,noprimeiro caso,odobrodoquehouver
cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele
exigir, salvosehouverprescrição;
respondemsubjetivamentepelareparaçãocivilosque
gratuitamente houveremparticipado nosprodutosdo
crime,atéaconcorrentequantia.

DireitoCivil

18)Leiaatentamenteasassertivasabaixocomrelação
àdecadênciaeàprescrição:

I - A decadência não pode ser convencionada por
acordodaspartes.

I I - Énulaarenúnciaàdecadênciafixadaemlei.
III- A prescrição e a decadência podem ser

interrompidasporqualquerinteressado.
IV-Évedadoaojuizsuprir ,deof íc io,aalegaçãode

prescrição, salvo se favorecer a absolutamente
incapaz.

V - Osprazosdeprescriçãopodemseralteradospor
acordodaspartes.

Estãocorretassomenteasafirmativas:

19)Quanto aos negócios jurídicos, é correto afirmar
que:

20) Referentemente às obrigações, é correto afirmar
que:

A)
B)
C)
D)
E)

A)

B)

C)

D)

E)

A)

B)

C)

D)

E)

I,IIeIII;
III,IVeV;
IIIeV;
IIeIV;
IeII.

é nulo o negócio jurídico contraído mediante dolo
acidental;
o negócio jurídico nulo é suscetível de convalescer
pelodecursodotempo;
quandoaleidispuserquedeterminadoatoéanulável,
sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação,
será este de 4 (quatro) anos, a contar da data da
conclusãodoato;
é anulável o negócio jurídico contraído mediante
simulação;
é anulável o negócio jurídico contraídomedianteerro
substancial.

a cessãodecrédito éatransferênciadeum
direito de crédito, feita com intuito de extinguir uma
obrigação, que, no entanto, não se extinguirá de
imediato,masapenasseenamedidaemqueocrédito
cedidoforefetivamentecobrado;
perde a qualidadedeindivisível a obrigação q u e s e
resolveremperdasedanos;
naobrigaçãodedarcoisacerta,osfrutospercebidose
pendentessãododevedor;
seoprejuízodocredorexcederaoprevistonacláusula
penal,poderáocredor,aindaquenãoconvencionado,
exigirindenizaçãosuplementar;
naobrigaçãodefazer,seaprestaçãodofatotornar-se
impossível, ainda que não haja culpa do devedor,
responderáeleporperdasedanos.

prosoluto
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21)Relativamenteaomútuoeaocomodato,écorreto
afirmarque:

22)Quantoaosrecursos,écorretoafirmarque:

23)Noqueserefereàcompetência,écorretoafirmar
que:

A)

B)

C)

D)

E)

A)

B)

C)

D)

E)

A)

B)

C)

D)

E)

é inadmissível no direito civil vigente o mútuo
feneratício;
omútuofeitoapessoamenor,sempréviaautorização
daquelesobcujaguardaestiver,nãopodeserreavido
nem do mutuário, nem de seus fiadores, ainda que o
menortenhaobtidooempréstimomaliciosamente;
no mútuo, a responsabilidade pelos riscos da coisa
emprestada correm por conta do mutuário desde a
tradição;
o comodatário poderá recobrar do comodante as
despesas feitas com o uso e gozo da coisa
emprestada;
ocomodatopoderásergratuitoouoneroso.

da decisão que antecipa os efeitos da tutela cabe
recursodeagravonoprazodequinzedias;
a apelação da sentença que rejeitar liminarmente
embargosàexecuçãooujulgá-losimprocedentesserá
recebidanoduploefeito;
o Ministério Público somente estará legitimado para
recorrernosprocessosemqueforparte;
a renúnciaaodireitoderecorrerdependedaaceitação
expressadaoutraparte;
das decisões interlocutórias proferidasemaudiência
admitir-se-áainterposiçãooraldoagravoretido.

a ação fundada em direito real sobre bens móveis
serãopropostasemregranoforododomicíliodoautor;
a incompetência absoluta será alegada através de
exceção de incompetência, no prazo de 15 dias, a
contardaintimaçãodoréu;
aincompetênciaemrazãodovalorpoderáseralegada
em qualquer tempo e grau de jur isdição,
independentementedeexceção;
declaradaaincompetênciaabsoluta,somenteosatos
decisóriosserãonulos,remetendo-seosautosaojuízo
competente;
oforododomicíl iodoautordaherança,noBrasi l ,éo
competente para o inventário, a partilha, a
arrecadação e o cumprimento das disposições de
últimavontade,etodasasaçõesemqueoespóliofor
réu, salvo quando o óbito tenha ocorrido no
estrangeiro.

DireitoProcessualCivil

24)Leiaatentamenteasassertivasabaixo,referentesà
execução:

I - No processo de execução, o prazo para a
contestaçãodosembargosdeterceiroéde05dias,
apartirdacitação.

I I - Na execução para a entrega de coisa certa,
depositada a coisa, o exeqüente não poderá
levantá-laantesdojulgamentodosembargos.

III- Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo
escrivão,peloarrematanteepeloporteirooupelo
leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita,
acabadaeirretratável,nãopodendomaisdesfazer-
se.

IV-Naexecução porquantia certa contra a Fazenda
Pública,oprazoparaEmbargosàExecuçãoéde30
dias,apartirdapenhora.

V - Não serão admitidos a lançar em nova praça ou
leilãooarrematanteeofiadorremissos.

Estãocorretassomenteasafirmativas:

25)Arespeitodoquetratamositensabaixo,écorreto
afirmarque:

A)
B)
C)
D)
E)

A)

B)

C)

D)

E)

I IeV;
I,I IeV;
III,IVeV;
IeII;
I,IIeIII.

quando a obrigação consistir em prestações
periódicas, somente considerar-se-ão elas incluídas
nopedidosehouverrequerimentoexpressodoautor;
indeferida a petição inicial, o autor poderá interpor
agravo de instrumento,facultadoaojuiz,noprazode
48(quarentaeoito)horas,reformarsuadecisão;
é lícitoaoautorformularpedidogenérico quandonão
for possível determinar, de modo definitivo, as
conseqüênciasdoatooufatoilícito;
é vedada a cumulaçãonumúnicoprocesso,contra o
mesmoréu,deváriospedidos,quandoentreelesnão
hajaconexão;
competeaoréu,emsuacontestação,antesdediscutir
o mérito, alegar a existência de prescrição ou
decadência.


 
 




ProvaProva AA

Tel.:(21)2722-181506

26)Leiaatentamente as assertivasabaixo acerca da
formação,suspensãoeextinçãodoprocesso:

I - Extingue-seoprocessocomjulgamentodemérito
quandooautorrenunciaraodireitosobreoqualse
fundaaação.

I I - Extingue-seoprocessocomjulgamentodemérito
quandooautordesistirdaação.

III- Suspende-se o processo pela convenção das
partes,atéoprazodeseismeses.

IV-Atéacitação,poderáoautormodificaropedidoou
acausadepedir,desdequecomoconsentimento
doréu.

V - A alteração do pedido ou da causa de pedir em
nenhuma hipótese será permitida após o
saneamentodoprocesso.

Estãocorretassomenteasafirmativas:

27) O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da
República,auxiliadopelosMinistrosdeEstado,sendo
corretoafirmarque:

A)
B)
C)
D)
E)

A)

B)

C)

D)

E)

I,IIeIV;
I,IIIeV;
IIeIV;
IIIeV;
I,IVeV.

a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da
República realizar-se-á, simultaneamente, noventa
dias antes do término do mandato presidencial
vigente;
o Presidente e o Vice-Presidente da República não
poderão, sem licença do Congresso Nacional,
ausentar-se do País por período superior a quinze
dias,sobpenadeperdadocargo;
compete privativamente ao Presidente e ao Vice-
Presidente da República nomear e exonerar os
MinistrosdeEstado;
vagandooscargosdePresidenteeVice-Presidenteda
República, far-se-á eleição sessenta dias depois de
abertaaúltimavaga;
em caso de impedimento do Presidente e do Vice-
Presidente, serão sucessivamente chamados ao
exercício da Presidência o Presidente do Senado
Federal,odaCâmaradosDeputadoseodoSupremo
TribunalFederal.

DireitoConstitucional

28)AConstituição da República Federativa do Brasil
dedica todooCapítulo IV do Título IV para tratar das
Funções Essenciais à Justiça, podendo-se afirmar
que:

29) A remuneração e o subsídio dos ocupantes de
cargos, funções e empregos públ icos d a
administração direta, autárquica e fundacional, dos
membros de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos
detentores de mandato eletivo e dos demais agentes
políticos, e os proventos, pensões ououtra espécie
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não,
incluídasasvantagenspessoaisoudequalqueroutra
natureza,nãopoderãoexceder:

A)

B)

C)

D)

E)

A)

B)

são princípios institucionais do Ministério Público a
legalidade,aimpessoalidadeeamoralidade;
a Advocacia-Geral da União tem por chefe o
Procurador-Geral da República, de livre nomeação
peloPresidentedaRepúblicadentrecidadãosmaiores
de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e
reputaçãoilibada;
os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal,
organizados em carreira, na qual o ingresso
dependerá de concurso público de provas e títulos,
comaparticipaçãodaOrdemdosAdvogadosdoBrasil
em todas as suas fases, exercerão a representação
judicial e a consultoria jurídica das respectivas
unidadesfederadas;
a destituição do Procurador-Geral da República, por
iniciativa do Presidente da República, deverá ser
precedida de autorização da maioria absoluta do
CongressoNacional;
oadvogadoéindispensávelàadministraçãodajustiça,
tendo a garantiadainamovibilidade noexercício da
profissão,noslimitesdalei.

o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite,
nos Municípios, o subsídio dos vereadores, e nos
EstadosenoDistritoFederal,osubsídiomensal dos
Deputados Estaduais e Distritais no âmbitodoPoder
Executivo,osubsídiodosGovernadoresnoâmbitodo
Poder Legislativoeo subsídiodosDesembargadores
do Tribunal de Justiça, limitado a noventa e cinco
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder
Judiciário, aplicável este limite aos membros do
MinistérioPúblico,aosProcuradoreseaosDefensores
Públicos;
o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do
SuperiorTribunaldeJustiça,aplicando-secomolimite,
nosMunicípios,osubsídiodoPrefeito,enosEstadose
n o DistritoFederal,osubsídiomensaldo Governador
no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos
Deputados Estaduais e Distritais no âmbitodoPoder
Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do
TribunaldeJustiça,limitadoanoventaecincointeiros
por cento do subsídio mensal, em espécie, dos
MinistrosdoSuperiorTribunaldeJustiça,noâmbitodo
PoderJudiciário,aplicávelestelimiteaosmembrosdo
MinistérioPúblico,aosProcuradoreseaosDefensores
Públicos;
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C)

D)

E)

A)

B)

C)

o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do
SupremoTribunalFederal,aplicando-secomo limite,
nosMunicípios,osubsídiodoPrefeito,enosEstados
e no Distrito Federal, o subsídio mensal do
GovernadornoâmbitodoPoderExecutivo,osubsídio
dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do
PoderLegislativoeosubsídiodosDesembargadores
do Tribunal de Justiça, limitado a noventa e cinco
inteirosporcentodosubsídiomensal,emespécie,dos
MinistrosdoSuperiorTribunaldeJustiça,noâmbitodo
PoderJudiciário,aplicávelestelimiteaosmembrosdo
Ministério Público, aos Procuradores e aos
DefensoresPúblicos;
o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do
SupremoTribunalFederal,aplicando-secomo limite,
nos Municípios, o subsídio dos vereadores, e nos
Estadose no DistritoFederal,o subsídiomensaldos
Deputados Estaduaise Distritais no âmbito doPoder
Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e
Distritaisnoâmbito doPoderLegislativoeosubsídio
dosDesembargadoresdoTribunaldeJustiça,limitado
anoventainteirosevinteecincocentésimosporcento
do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder
Judiciário, aplicável este limite aos membros do
Ministério Público, aos Procuradores e aos
DefensoresPúblicos;
o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do
SupremoTribunalFederal,aplicando-secomo limite,
nosMunicípios,osubsídiodoPrefeito,enosEstados
e no Distrito Federal, o subsídio mensal do
GovernadornoâmbitodoPoderExecutivo,osubsídio
dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do
PoderLegislativoeosubsídiodosDesembargadores
doTribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e
vinte e cinco centésimos por cento do subsídio
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário,
aplicável este limite aos membros do Ministério
Público,aosProcuradoreseaosDefensoresPúblicos.

aCâmaradosDeputadoseoSenadoFederalnãose
manifestarem sobre a proposição, cada qual
sucessivamente, em até quarenta e cinco dias,
sobrestar-se-ão todas as demais deliberações
legislativasdarespectivaCasa,comexceçãodasque
tenhamprazoconstitucionaldeterminado,até quese
ultimeavotação;
o Congresso Nacional não se manifestar sobre a
proposiçãoematéquarentaecincodias,sobrestar-
se-ão todas as demais deliberações legislativas da
respectivaCasa,comexceçãodasquetenhamprazo
constitucional determinado, até que se ultime a
votação;
o Congresso Nacional não se manifestar sobre a
proposição em até sessenta dias, sobrestar-se-ão
todas as demais deliberações legislativas da
respectivaCasa,comexceçãodasquetenhamprazo
constitucional determinado, até que se ultime a
votação;

30) A discussão e votação dos projetos de lei de
iniciativa do Presidente da República, do Supremo
Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão
início na Câmara dos Deputados. O Presidente da
República poderá solicitar urgência paraapreciação
deprojetosdesuainiciativa.Nestecaso,se:

D)

E)

A)

B)

C)

D)

E)

aCâmaradosDeputadoseoSenadoFederalnãose
manifestarem sobre a proposição, cada qual
sucessivamente, ematésessentadias,sobrestar-se-
ão todas as demais deliberações legislativas da
respectiva Casa, com exceção das Emendas
Constitucionais,atéqueseultimeavotação;
aCâmaradosDeputadoseoSenadoFederalnãose
manifestarem sobre a proposição em até sessenta
dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações
legislativas da respectiva Casa, com exceção das
EmendasConstitucionais,atéqueseultimeavotação.

onzeMinistros,togadosevitalícios,escolhidosdentre
brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de
sessentaecincoanos,nomeadospeloPresidenteda
República, apósaprovaçãopeloSenadoFederal,dos
quais cinco escolhidos dentre juízes dos Tribunais
Regionais do Trabalho, integrantes da carreira da
magistraturatrabalhista,trêsdentre advogadosetrês
dentremembrosdoMinistérioPúblicodoTrabalho;
onzeMinistros,togadosevitalícios,escolhidosdentre
brasileirosnatoscommaisdetrintaecincoemenosde
sessentaecincoanos,nomeadospeloPresidenteda
República, após aprovação pelo Supremo Tribunal
Federal, dosquaiscinco escolhidosdentrejuízes dos
Tribunais Regionais do Trabalho, integrantes da
carreira da magistratura trabalhista, três dentre
advogados e três dentre membros do Ministério
PúblicodoTrabalho;
dezessete Ministros, togados e vitalícios, escolhidos
dentre brasileiros natoscomma isde t r i n t aec i ncoe
menos de sessenta e cinco anos, nomeados pelo
Presidente da República, após aprovação pelo
CongressoNacional,dosquaisonzeescolhidosdentre
juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho,
integrantesdacarreiradamagistraturatrabalhista,três
dentreadvogadosetrêsdent remembrosdoMinistério
PúblicodoTrabalho;
dezessete Ministros, togados e vitalícios, escolhidos
dentrebrasileiroscommaisdetrinta e cincoemenos
desessentaecincoanos,nomeadospeloPresidente
daRepública,apósaprovação pelo Senado Federal,
dosquaisonzeescolhidosdentrejuízesdosTribunais
Regionais do Trabalho, integrantes da carreira da
magistraturatrabalhista,trêsdentre advogadosetrês
dentremembrosdoMinistérioPúblicodoTrabalho;
dezessete Ministros, togados e vitalícios, escolhidos
dentrebrasileiroscommaisdetrinta e cincoemenos
desessentaecincoanos,nomeadospeloPresidente
daRepública,apósaprovaçãopeloSupremoTribunal
Federal,dosquaisonzeescolhidosdentrejuízesdos
Tribunais Regionais do Trabalho, integrantes da
carreira da magistratura trabalhista, três dentre
advogados e três dentre membros do Ministério
PúblicodoTrabalho.

31)OTribunalSuperiordoTrabalhoécompostopor:
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DireitoAdministrativo

32)Anomeaçãofar-se-áemcaráter:

33) Segundooartigo12daLei8112,oconcursopúblico:

34)Oprovimentodoscargospúblicosfar-se-á:

35)Aposseemcargopúblicodependeráde:

36) Além dos vencimentos, poderão ser pagas ao
servidorasseguintesvantagens:

A)

B)

C)

D)

E)

A)

B)

C)

D)

E)

A)

B)
C)
D)

E)

A)
B)
C)

D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

provisório, quando tratar de cargo isolado de
provimentoefetivooudecarreira;
permanente ou provisório, quando tratar de cargo
isoladooudeprovimentoefetivooudecarreira;
efetivo, quando se tratar de cargo isolado de
provimentoefetivooudecarreira;
efetivo, quando se tratar de cargo isolado referente
somenteaprovimentodecarreira;
provisório,quandosetratardecargoisoladoreferente
somenteaprovimentodecarreira.

terá validade pordoisanos, podendo serprorrogado
porigualperíodo;
terávalidadedeatédoisanos,podendoserprorrogado
porigualperíodoumaúnica vez;
nãotemvalidadeespecífica,ficandoacritériodopoder
discricionáriodaAdministraçãoPública;
nãotemprazodevalidadeespecífico,maspoderáser
prorrogadoporatédoisanos;
independentemente doprazo,poderáserprorrogado
poratédoisanosumaúnicavez.

mediante ato da autoridade competente de cada
poder;
somenteporatodopoderexecutivo;
somenteporatodopoderlegislativo;
mediante ato conjunto dos poderes executivo e
judiciário;
pelachefiaimediata.

préviainspeçãomédicaoficial;
inspeçãomédicaoficialposterior;
declaração de próprio punho de que a inspeção
médicafoirealizada;
avaliaçãomédicaoficialouprivada;
examesperiódicos.

indenização,gratificação,diárias;
indenização,adicionais,diárias;
diárias,transportesegratificações;
ajudadecusto,adicionaisegratificações;
indenizações,gratificações,adicionais.
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LínguaPortuguesa

Leiaotextoabaixoerespondaàsperguntasqueseguem.

CapítulodoGênesis

1.EoSenhor,vendoqueoshomensnãomelhoravam,
antes se tornavam piores, decidiu mandar-lhes uma
chuva de advertência; e com istolhesmanifestava seu
enfado,equeoutrodilúvionãoestariaforadecogitações.

2.Eachuvacomeçouacair,aprincípioalegrecomseu
destinodechuva;insistente,depois,ezangada,fazendo
aluiramoradadoshomens.

3. E os caminhos se encheram de lama, e na lama
passavamcadáveresdecriancinhascomsuasbonecas;e
também boiavam corpos de velhos e de moços na
eflorescênciadoamor.

4 .Easáguascumpriramseuserviçoeseretiraramao
cabodeumdia;equedousobreaTerraumadorfeitade
mildores.

5.Nissovieramossábiosdacidadeepuseram-sea
fazeraexegesedacatástrofe;econcluíramquetodomal
provinha de certaspovoações altaneiras, desligadas do
corposocial,aquesedavaonomedefavelas.

6.Asquais,dependuradasnacristaenodeclivedos
morros, vertiam sobrea cidade, com algumas notasde
música, seus detritos e sua miséria, travando o
escoamentodaságuas.

7. E individualmente se chamavam Querosene,
Escondidinho,Pasmado,Martelo,PretosForros,Cabrito,
Vintém, Cantagalo, Curral das Éguas, Nheco, Borel,
Esqueleto,Catacumbaeapelativosquetais.

8.Emereciamserdestruídas;peloqueseescolheua
Favela da Catacumba, de nome exemplar, para ser
arrasadaprimeiroqueasoutras,edasoutrasahorasoaria
aseutempo.

9.Emilicianos,na calada danoite,subiram até lá e
arrasaram-na,ateandofogoaosescombros;eossábios
se persuadiram de que haviam acabado com a causa
primeiradaenchente.

10. Embora não houvessem acabado com a causa
maiordasfavelas;eosfaveladosforamrecolhidosauma
casadeboa-vontade,enquantoseuspertencestomavam
rumodeumapraçadejogos,Maracanãchamada.

11. E havendo entre esses alguns tamboretes e
cadeiras,bem podiam ser aproveitadosparaassentode
amadoresdasgrandesjustasdeatletas,queeramaglória
dacidade.

12. E reinou sobreomorroumsilênciocatacumbal,
quenemavozdeumpapagaiobicava.

13.Eseusantigosmoradores,depoisdealgunsdias
nacasadeasilo,subiramaoutromorroaindavirgemelá
plantaramseusfogoseentoamsuamúsica.

14. E outravezchoveráoaborrecimentodeDeus,e
eles serão responsabilizados, expulsos, apartados de
seus bens, e descobrirão novos terrenos de cume, de
ondevoltarãoasertangidos.

15. E milicianos em número crescente desalojarão
aindamaisnumerososcatacumbeiros.

16.AmenosqueoSenhor,emsuaira,selembrede
consumaraameaçaepromovaamagnachuvafinal.

17. Da qual ninguém escapará; e depois dessa
ninguémseráacusadoemolestadoporninguém.

18.Amenosaindaque,apoderdepalavrasesutis
manobras, os sábios consigam desviar a atenção do
Senhorparaoutrosmundosaindamaiserradosqueeste.

(ANDRADE,C.Drummond.ABolsa&aVida. .5ed.Rio
deJaneiro:Aguilar,1979,p.1161-1163.)

PoesiaeProsa

37) Neste poema em prosa, Carlos Drummond de
Andradeadotaoestilobíbliconumtextodeforteteor
decríticasocial.Doselementosdotextoabaixo,oque
melhor representa a linguagem bíblica imitada pelo
autoré:

38)Dasalteraçõesfeitasabaixonaredaçãodotrecho
“Emboranãohouvessemacabadocomacausamaior
das favelas” (linhas 35 - 36), aquela que está
gramaticalmenteINCORRETAé:

39) Neste texto em linguagem bíblica, ao referir-se à
Favela da Catacumba como a primeira que seria
destruída,oautorusouoaposto“denomeexemplar”
(linha28),motivadopelofatodequeCatacumba:

40) O pronome possessivo é empregado, em geral,
como elemento de coesão textual, retomando forma
que o precede ouremetendoaoutraqueosucedena
linha do texto. Os possessivos abaixo sublinhados
estão corretamente indicados aos respectivos
referentes,EXCETO:

41)Dasalteraçõesabaixofeitasnaredaçãodaoração
adjetiva “aquesedavaonomedefavelas”(linha18),
aquelaqueapresentaerroderegênciaé:

A)
B)
C)
D)

E)

A)

B)

C)

D)

E)

A)
B)

C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)

E)

oempregodapalavra ;
oempregodapalavra ;
arepetiçãodaconjunção (polissíndeto);
aordem inversa na expressão “Maracanã chamada”
(linha38);
oempregodainicialmaiúsculanapalavra .

Apesardenãoteremacabadocomacausamaiordas
favelas;
Conquanto não houvessem acabado com a causa
maiordasfavelas;
Embora não houvesse acabado a causa maior das
favelas;
Emboranãohouvessemacabadoacausamaiordas
favelas;
Emboranãotivessemacabadocomacausamaiordas
favelas.

evocaolocalondeoscristãoseramperseguidos;
era a favela onde havia número expressivo de
criminosos;
eraonomedafavelamaispopulosadetodas;
éumapalavradesonoridadesoturna,aterradora;
eraafavelamaismiserávelentretodas.

“ enfado”(linhas3-4)/Senhor;
“ serviço”(linha12)/águas;
“ detritose miséria”(linha21)/favelas;
“ antigosmoradores”(linha45)/morro;
“apartadosde bens”(linhas49-50)/Deus.

asquaissedavaonomedefavelas;
emquehaviamuitospobresedesocupados;
dequenãosepodiaesperarsenãomuitasujeira;
em cujos casebres moravam pessoas simples e
humildes;
com cujos moradores os sábios es tavam
preocupados.

dilúvio
catacumba

e

Senhor

seu
seu
seus sua
seus

seus

Conhecimentos Gerais

01
02
03
04

06
07
08
09

11
12
13
14

16
17
18
19

21
22
23
24

26
27
28
29

31
32
33
34

36
37
38
49

41
42
43
44

46
47
48
49

51
52
53
54

56
57
58
59

05

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60
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42) Observa-se no texto forte tom de ironia, na
configuraçãodacríticasocial.Dasexpressõesabaixo
extraídas do texto, a que encerra mais intensa base
irônicaé:

43)Apalavrasublinhadanotrecho “Nissovieram os
sábios dacidadee puseram-se a fazer a da
catástrofe”(linhas15-16)significa:

45) A memória é o componente que tem por função
armazenar internamente toda informação que é
manipulada pela máquina. Considerando que a
memória de um sistema possui diferentes
características,aquelaquepossuiamenorduraçãode
armazenamento,éconhecidacomo:

46) O componente da Unidade Cent ral de
Processamento que tem por finalidade armazenar o
endereço da próxima instrução a serrecuperada da
memória principal num ciclo de leitura, para
interpretaçãoeexecução,éconhecidocomo:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

“amoradadoshomens”(linha7);
“umadorfeitademildores”(linhas13-14);
“ossábiosdacidade”(linha15);
“casadeboa-vontade”(linha37);
“EoutravezchoveráoaborrecimentodeDeus”(linha48).

retratação;
interpretação;
diagnóstico;
reconstrução;
estruturação.

RegistradordeAcumuladores(ACC);
UnidadeAritméticaeLógica(UAL);
UnidadedeControle(UC);
ContadordeInstrução(CI);
RegistradordeInstrução(RI).

exegese

44) Das modificações feitas abaixo na redação do
trecho “E havendo entreesses alguns tamboretes e
cadeiras” (linhas 39-40),houvealteraçãodesentido
em:
A)

B)
C)

D)

E)

A)
B)
C)
D)
E)

Como houvesse entre esses alguns tamboretes e
cadeiras;
Porhaverentreessesalgunstamboretesecadeiras;
Em virtude da existência entre esses de alguns
tamboretesecadeiras;
Uma vez quehaviaentreessesalgunstamboretese
cadeiras;
Tantoquehouvesseentreessesalgunstamboretese
cadeiras.

memóriaprincipal;
memóriacache;
registradores;
memóriasecundária;
memóriaROM.

Informática

47) Os dispositivos de entrada e saída (E/S) são
equipamentosqueidentificamfisicamenteafunçãode
entrada ou de saída. Dos dispositivos seguintes,
aquele que possui a função somente de entrada de
dados,émelhorrepresentadopor:

48)SobreoeditordetextosWord,écorretoafirmarque:

49)Observeasfórmulasefunçõesabaixo,daplanilha
eletrônicaExcel:

I - ==(C12+D12)*A$1
I I - =SOMA(C12:F12)
III- =D12^2
IV-!C$12+D12

Aopçãoqueapresentaagrafiacorretadasfórmulasou
funçõesapresentadasé:

A)
B)
C)
D)
E)

A)

B)

C)

D)

E)

A)
B)
C)
D)
E)

plotadores(Plotter);
impressoras;
disquetes;
discorígido;
scanner.

podemserexibidasinformações,comodata,nomede
arquivo,númerodapáginaoutextopersonalizado,nos
cabeçalhos e rodapés dosdocumentos,pormeioda
opçãoExibir CabeçalhoeRodapé;
duranteadigitaçãodeumdocumento,oWordsublinha
devermelhoaspalavrascomerrosdeortografia;este
recursodenomina-se AutoTexto;
aopção devisualização Estrutura de Tópicosexibe
gráficos, cabeçalhos e rodapés, margens e objetos
exatamente da forma como serão impressos; a
rolagem do documento torna-se lenta demais, devido
aoaltoconsumodememória;
naformataçãodeparágrafo, a opçãoManter com o
Próximo, permite que uma quebra de página seja
inserida antes do parágrafo corrente, de forma a
garantirqueesteinicienotopodapágina;
um textopoderáserconvertidonuma tabela, desde
que contenha marcas de tabulação devidamente
alinhadas; caso seja necessária a realização de
cálculos matemáticos, uma planilha do Excel deverá
serinseridanodocumento.

I- I I I - IV;
II-IV;
I-II-III;
III-IV;
II-III.


 
 




50)Acerca dosistema operacional Windows XP, nas
versõesHomeeProfessional,écorretoafirmarque:
A)

B)

C)

D)

E)

caso dois usuários compartilhem um mesmo
computador,épossívelqueapastaMeusDocumentos
de cada usuário seja visualizada pelo outro usuário
sematribuiçãodedireitosdeleitura;
paramelhorarodesempenhodovídeo,asseguintes
açõespodemserexecutadas:reduçãodaresoluçãoe
donúmerodecoreseasubstituiçãododriverdaplaca
devídeonativodoWindowsXPporumoferecidopelo
fabricante;
a formatação do Windows XP permite que sejam
utilizados os sistemas de arquivos FAT 16, FAT 32,
NTFSouEXT2;esteúltimodeveserescolhidoquando
odiscorígidotiverduplapartição;
asconexões deredelocalderedesdialup(modeme
linhatelefônica)sãocriadasautomaticamente,quando
éfeitaainstalaçãodaplacaderedeadaplacadefax
modem;
é possível instalar dois monitores num único
computador,emsubstituiçãoàinstalaçãodeumúnico
monitor de tela grande; é necessário que sejam
utilizadas duas placas de vídeo, que devem ser,
exclusivamente,AGP.
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OABfazlistadefaculdadesindicadas
OConselhoFederaldaOrdemdosAdvogadosdoBrasilvaiexpedir,apartirdehojeoscertificados“OAB

recomenda” para apenas 60 faculdades de Direitode uma lista de 215cursosuniversitários públicose privados
avaliadospelaentidade,deacordocomodesempenhodeseusalunosnoExameNacionaldeCursos(“Provão”)e
nosexamesobrigatóriosdaOrdemparaoexercíciodaadvocacia.

AqualidadedoscursossuperioresnoBrasiltemsidoobjetodepreocupaçãodogovernoedasociedade.
Providências têm sido tomadas visando à avaliaçãodos cursos, algumas das quais duramente criticadaspelas
comunidadesacadêmicas.Mas,defato,oqueseassisteéaumaproliferaçãodecursos,principalmentedealgumas
áreas,eaumaformaçãoprecáriadeprofissionaisde3 grau.

Redijaumtextodissertativosobreotema,emcercade30linhas,apresentandocomclarezaeobjetividade
seupontodevistaedefendendo-ocomargumentosconvincentes.Boasorte.

(JornaldoBrasil,11/11/04,p.A4.)
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