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Como o rei de um país chuvoso
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Um espectro ronda o mundo atual: o espectro do tédio. Ele se manifesta de
diversas maneiras. Algumas de suas vítimas invadem o “shopping center” e,
empunhando um cartão de crédito, comprometem o futuro do marido ou da mulher
e dos filhos. A maioria opta por ficar horas diante da TV, assistindo a “reality
shows”, os quais, por razões que me escapam, tornam interessante para seu
público a vida comum de estranhos, ou seja, algo idêntico à própria rotina
considerada vazia, claustrofóbica.
O mal ataca hoje em dia faixas etárias que, uma ou duas gerações atrás,
julgávamos naturalmente imunizadas a seu contágio. Crianças sempre foram
capazes de se divertir umas com as outras ou até sozinhas. Dotadas de cérebros
que, como esponjas, tudo absorvem e de um ambiente, qualquer um, no qual tudo
é novo, tudo é infinito, nunca lhes faltam informação e dados a processar. Elas
não precisam ser entretidas pelos adultos, pois o que quer que estes façam ou
deixem de fazer lhes desperta, por definição, a curiosidade natural e aguça seus
instintos analíticos. E, todavia, os pais se vêem cada vez mais compelidos a
inventar maneiras de distrair seus filhos durante as horas ociosas destes, um
conceito que, na minha infância, não existia. É a idéia de que, se a família os
ocupar com atividades, os filhos terão mais facilidades na vida.
Sendo assim, os pais, simplesmente, não deixam os filhos pararem.
Se o mal em si nada tem de original e, ao que tudo indica, surgiu, assim como
o medo, o nojo e a raiva, junto com nossa espécie ou, quem sabe, antes, também
é verdade que, por milênios, somente uma minoria dispunha das precondições
necessárias para sofrer dele. Falamos do homem cujas refeições da semana
dependiam do que conseguiria caçar na segunda-feira, antes de, na terça, estar
fraco o bastante para se converter em caça e de uma mulher que, de sol a sol,
trabalhava com a enxada ou o pilão. Nenhum deles tinha tempo de sentir o tédio,
que pressupõe ócio abundante e sistemático para se manifestar em grande
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escala. Ninguém lhe oferecia facilidades. Por isso é que, até onde a memória
coletiva alcança, o problema quase sempre se restringia ao topo da pirâmide
social, a reis, nobres, magnatas, aos membros privilegiados de sociedades que,
organizadas e avançadas, transformavam a faina abusiva da maioria no luxo de
pouquíssimos eleitos.
O tédio, portanto, foi um produto de luxo, e isso até tão recentemente que
Baudelaire, para, há século e meio, descrevê-lo, comparou-se ao rei de um país
chuvoso, como se experimentar delicadeza tão refinada elevasse socialmente
quem não passava de “aristocrata de espírito”.
Coube à Revolução Industrial a produção em massa daquilo que,
previamente, eram raridades reservadas a uma elite mínima. E, se houve um
produto que se difundiu com sucesso notável pelos mais inesperados andares e
recantos do edifício social, esse produto foi o tédio. Nem se requer uma fartura de
Primeiro Mundo para se chegar à sua massificação. Basta, a rigor, que à
satisfação do biologicamente básico se associe o cerceamento de outras
possibilidades (como, inclusive, a da fuga ou da emigração), para que o tempo
ocioso ou inútil se encarregue do resto. Foi assim que, após as emoções
fornecidas por Stalin e Hitler, os países socialistas se revelaram exímios
fabricantes de tédio, único bem em cuja produção competiram à altura com seus
rivais capitalistas. O tédio não é piada, nem um problema menor. Ele é central. Se
não existisse o tédio, não haveria, por exemplo, tantas empresas de
entretenimento e tantas fortunas decorrentes delas. Seja como for, nem esta nem
soluções tradicionais (a alta cultura, a religião organizada) resolverão seus
impasses. Que fazer com essa novidade histórica, as massas de crianças e
jovens perpetuamente desempregados, funcionários, gente aposentada e
cidadãos em geral ameaçados não pela fome, guerra ou epidemias, mas pelo
tédio, algo que ainda ontem afetava apenas alguns monarcas?

ASCHER, Nélson, Folha de S. Paulo, 9 abr. 2007, Ilustrada. (Texto adaptado)

Questão 01
“Como o rei de um país chuvoso”
O título do texto contém, sobretudo,
A) uma alusão à antítese entre a facilidade de provimento das necessidades materiais
e o vazio decorrente do ócio e da monotonia pela ausência de motivos por que
lutar.
B) uma comparação que trata da dificuldade de convivência entre a opulência do
poder e a manipulação decorrente do consumismo exacerbado.
C) uma metáfora relacionada à coabitação da angústia existencial contemporânea
com a busca de sentidos para a vida, especialmente entre os membros da
aristocracia.
D) uma referência ao conflito advindo da solidão do poder, especialmente no que se
refere ao desânimo oriundo da ausência de perspectivas para a vida em sociedade.

Questão 02
O texto NÃO menciona como causa para a presença do tédio na sociedade moderna
2

A) a ausência de atividades físicas compulsórias relacionadas com a sobrevivência.
B) a facilidade de acesso aos bens que provêem as necessidades físicas primárias.
C) a limitação da mobilidade física e privação de certas liberdades.
D) a proliferação de empresas e de espaços de lazer e de consumo.

Questão 03
Na abordagem histórica que faz do tédio, o autor só NÃO afirma que o fenômeno
A) durante muito tempo esteve circunscrito a um grupo de pessoas detentoras do
poder e do capital.
B) foi especialmente significativo no período de Stalin e de Hitler, haja vista os
acontecimentos fortes e marcantes da época.
C) pode ser considerado um traço comum às sociedades de economia capitalista e
socialista.
D) teve um vertiginoso incremento como conseqüência da popularização de bens de
consumo decorrente da Revolução Industrial.

Questão 04
A alternativa em que o termo destacado NÃO está corretamente explicado entre
parênteses é
A) “[...] aos membros privilegiados de sociedades que [...] transformavam a faina
abusiva da maioria no luxo de pouquíssimos eleitos.” (linhas 30-32) (A CARÊNCIA,
A MISÉRIA)
B) “Basta [...] que à satisfação do biologicamente básico se associe o cerceamento
de outras possibilidades ...” (linhas 41-43) (A RESTRIÇÃO, A SUPRESSÃO)
C) “[...] os países socialistas se revelaram exímios fabricantes do tédio [...]” (linhas 4546) (EMINENTES, PERFEITOS)
D) “Um espectro ronda o mundo atual: o espectro do tédio.” (linha 1) (UM
FANTASMA, UMA AMEAÇA)

Questão 05
“O mal ataca hoje em dia faixas etárias que, uma ou duas gerações atrás, julgávamos
naturalmente imunizadas a seu contágio.” (linhas 8-9)
A expressão destacada pode ser substituída sem alteração significativa do sentido por
A) a uma ou duas gerações.
B) acerca de duas gerações.
C) há uma ou duas gerações.
D) por uma ou duas gerações.
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Questão 06
“Se não existisse o tédio, não haveria, por exemplo, tantas empresas de
entretenimento e tantas fortunas decorrentes delas.” (linhas 47-49)
Alterando-se os tempos verbais, haverá erro de coesão em
A) Não existindo o tédio, não haveria, por exemplo, tantas empresas de
entretenimento e tantas fortunas decorrentes delas.
B) Se não existe o tédio, não terá havido, por exemplo, tantas empresas de
entretenimento e tantas fortunas decorrentes delas.
C) Se não existir o tédio, não vai haver, por exemplo, tantas empresas de
entretenimento e tantas fortunas decorrentes delas.
D) Se não tivesse existido o tédio, não teria havido, por exemplo, tantas empresas de
entretenimento e tantas fortunas decorrentes delas.

Questão 07
“[...] único bem em cuja produção competiram à altura com seus rivais capitalistas.”
(linhas 46-47)
A substituição do verbo acarreta erro de regência em
A) “[...] único bem a cuja produção eles ultrapassaram seus rivais capitalistas.”
B) “[...] único bem com cuja produção eles superaram seus rivais capitalistas.”
C) “[...] único bem de cuja produção não se orgulharam os rivais capitalistas.”
D) “[...] único bem por cuja produção não lutaram contra seus rivais capitalistas.”

Questão 08
A supressão da vírgula implica alteração do sentido em
A) “Coube à Revolução Industrial a produção em massa daquilo que, previamente,
eram raridades reservadas a uma elite mínima.” (linhas 37-38)
Coube à Revolução Industrial a produção em massa daquilo que previamente eram
raridades reservadas a uma elite mínima.
B) “Nenhum deles tinha tempo de sentir o tédio, que pressupõe ócio abundante e
sistemático [...]” (linhas 26-27)
Nenhum deles tinha tempo de sentir o tédio que pressupõe ócio abundante e
sistemático [...]
C) “O tédio não é piada, nem um problema menor.” (linha 47)
O tédio não é piada nem um problema menor.
D) “[...] também é verdade que, por milênios, somente uma minoria dispunha das
precondições necessárias [...]” (linhas 21-23)
[...] também é verdade que por milênios somente uma minoria dispunha das
precondições necessárias [...]
4

Questão 09
A alteração da colocação pronominal acarreta erro em
A) “E, todavia, os pais se vêem cada vez mais compelidos [...]” (linha 15)
E, todavia, os pais vêem-se cada vez mais compelidos [...]
B) “[...] que Baudelaire, para, há século e meio, descrevê-lo, comparou-se [...]” (linhas 33-34)
[...] que Baudelaire, para o descrever, há século e meio, comparou-se [...]
C) “[...] se a família os ocupar com atividades, os filhos terão mais facilidades na vida.”
(linhas 17-18)
[...] se a família ocupá-los com atividades, os filhos terão mais facilidades na vida.
D) “[...] sentir o tédio [...] para se manifestar em grande escala.” (linhas 26-28)
[...] sentir o tédio [...] para manifestar-se em grande escala.

Questão 10
O pronome utilizado na expressão entre parênteses está CORRETO e corresponde ao
termo destacado em
A) “A maioria [...] assistindo a ‘reality shows’ [...]” (linha 4) (ASSISTINDO-OS)
B) “Algumas de suas vítimas [...] comprometem o futuro do marido ou da mulher e
dos filhos.” (linhas 2-4) (COMPROMETEM-NOS)
C) “Seja como for, nem esta nem soluções tradicionais [...] resolverão seus
impasses.” (linhas 49-51) (RESOLVER-LHES-ÃO)
D) “[...] os quais [...] tornam interessante para seu público a vida comum de
estranhos [...]” (linhas 5-6) (TORNAM-NA INTERESSANTE PARA SEU PÚBLICO)

Questão 11
A substituição da forma verbal destacada pela que se encontra entre parênteses NÃO
implica erro em
A) “Nenhum deles tinha tempo de sentir o tédio [...]” (linha 26) (TINHAM)
B) “[...] para que o tempo ocioso ou inútil se encarregue do resto.” (linhas 43-44)
(ENCARREGUEM)
C) “Se não existisse o tédio, não haveria, por exemplo, tantas empresas de
entretenimento [...]” (linhas 47-49) (HAVERIAM)
D) “[...] tudo é infinito, nunca lhes faltam informação e dados a processar.” (linha 12)
(FALTA)

Questão 12
A forma ativa correspondente a “[...] Elas não precisam ser entretidas pelos adultos [...]”
(linhas 12-13) é
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A) Não se precisou entreter as crianças.
B) Os adultos não as entretêm.
C) Os adultos não as vão entreter.
D) Os adultos não precisam entretê-las.

Questão 13
“...o tédio [...] pressupõe ócio abundante e sistemático [...]” (linhas 26-28)
O verbo pressupor está utilizado de forma errada em
A) O tédio pressupôs ócio abundante e sistemático.
B) O tédio pressupusera ócio abundante e sistemático.
C) Quando o tédio pressupor ócio abundante e sistemático.
D) Se o tédio pressupusesse ócio abundante e sistemático.

Questão 14
“O tédio, portanto, foi um produto de luxo, e isso até tão recentemente que Baudelaire,
para, há meio século e meio, descrevê-lo, comparou-se ao rei de um país chuvoso [...]”
(linhas 33-35)
O termo destacado apresenta uma idéia de
A) causa.
B) concessão.
C) conclusão.
D) conseqüência.

Questão 15
“A maioria opta por ficar horas diante da TV, assistindo a ‘reality shows’, os quais, por
razões que me escapam, tornam interessante para seu público a vida comum de
estranhos, ou seja, algo idêntico à própria rotina considerada vazia, claustrofóbica.”
(linhas 4-7)
A redação que NÃO apresenta erro gramatical é
A) Algo idêntico a própria rotina considerada vazia, claustrofóbica, ou seja, a vida
comum de estranhos, torna-se interessante para o público da TV, cuja maioria opta
por ficar horas diante dela assistindo, por razões, que me escapam, “reality shows”.
B) A vida comum de estranhos, ou seja, algo idêntico à própria rotina considerada
vazia, claustrofóbica, tornam-se, por razões que me escapam, interessante para a
maioria do público o qual opta por ficar horas diante da TV assistindo a “reality
shows”.
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C) Escapa-me as razões pelas quais os “reality shows”, que a maioria assiste, optando
por ficar horas diante da TV, tornam interessante para seu público a vida comum
de estranhos, ou seja, algo idêntico à própria rotina considerada vazia,
claustrofóbica.
D) Os “reality shows”, aos quais a maioria, ficando horas diante da TV, opta por
assistir, tornam, por razões que me escapam, interessante para seu público a vida
comum de estranhos, ou seja, algo idêntico à própria rotina considerada vazia,
claustrofóbica.

Questão 16
A expressão entre parênteses NÃO corresponde ao termo destacado em
A) “[...] aos membros privilegiados de sociedades que, organizadas e avançadas,
transformavam a faina abusiva da maioria [...]” (linhas 30-31) (MEMBROS
PRIVILEGIADOS DE SOCIEDADES)
B) “E, todavia, os pais se vêem cada vez mais compelidos a inventar maneiras de
distrair seus filhos durante as horas ociosas destes, [...]” (linhas 15-16) (DE SEUS
FILHOS)
C) “O mal ataca hoje em dia faixas etárias que, uma ou duas gerações atrás,
julgávamos naturalmente imunizadas a seu contágio.” (linhas 8-9) (O MAL)
D) “Se não existisse, não haveria, por exemplo, tantas empresas de entretenimento e
tantas fortunas decorrentes delas.” (linhas 47-49) (DE TANTAS EMPRESAS DE
ENTRETENIMENTO)

Questão 17
“Um espectro ronda o mundo atual: o espectro do tédio.” (linha 1)
A alternativa em que o termo destacado exerce a mesma função sintática que a
expressão sublinhada no período acima é
A) “Coube à Revolução Industrial a produção em massa daquilo que, previamente,
[...]” (linhas 37-38)
B) “Dotadas de cérebro que, como esponjas, tudo absorvem e de um ambiente [...]”
(linhas 10-11)
C) “E se houve um produto que se difundiu com sucesso notável pelos mais
inesperados andares e recantos [...]” (linhas 38-40)
D) “Se não existisse o tédio, não haveria, por exemplo, tantas empresas de
entretenimento [...]” (linhas 47-49)

Questão 18
“[...] os pais, simplesmente, não deixam os filhos pararem.” (linha 19)
Segundo os preceitos da norma culta, a expressão destacada pode ser substituída por
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A) não deixam eles parar.
B) não deixam eles pararem.
C) não os deixam parar.
D) não lhes deixam pararem.

Questão 19
“Basta, a rigor, que à satisfação do biologicamente básico se associe o cerceamento de
outras possibilidades [...], para que o tempo ocioso ou inútil se encarregue do resto.”
(linhas 41-44)
A alternativa em que a nova redação do parágrafo acima apresenta erro gramatical é
A) a rigor, basta que se associem o cerceamento de outras possibilidades [...] e a
satisfação do biologicamente básico, para que o tempo ocioso ou inútil se
encarregue do resto.
B) a rigor, basta que se associe o cerceamento de outras possibilidades [...] à
satisfação do biologicamente básico, para que o tempo ocioso ou inútil se
encarregue do resto.
C) basta, a rigor, que se associe a satisfação do biologicamente básico ao
cerceamento de outras possibilidades, [...] para que o tempo ocioso ou inútil se
encarregue do resto.
D) bastam, a rigor, a associação do cerceamento de outras possibilidades [...] e da
satisfação do biologicamente básico para que o tempo ocioso ou inútil se
encarregue do resto.

Questão 20
“Falamos do homem cujas refeições da semana dependiam do que conseguiria
caçar na segunda-feira, antes de, na terça, [...]” (linhas 23-24)
A redação que NÃO apresenta erro gramatical é
A) as refeições da semana do homem do qual falamos dependiam do que ele
conseguiria caçar na segunda-feira, antes de, na terça, [...]
B) das refeições da semana do qual homem falamos dependia aquilo que conseguiria
caçar na segunda-feira, antes de, na terça, [...]
C) falamos do homem de cujas as refeições da semana dependia aquilo que
conseguiria caçar na segunda-feira, antes de, na terça [...]
D) falamos do homem que as refeições dele da semana dependiam do que ele
conseguiria caçar na segunda-feira, antes de, na terça [...]
INSTRUÇÃO: As questões de 21 a 30 relacionam-se com o texto abaixo. Leia-o com
atenção antes de responder a elas.
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Entrevista: “o ideal é 6% do PIB”
O Ministro da Educação diz ter invertido a lógica dos planos de governo. Em vez de
pedir dinheiro e depois dizer o que pretende fazer, afirma que vai demonstrar que é
viável melhorar o ensino para só depois apresentar a conta. Essa conta deve ser de
6% do Produto Interno Bruto ao ano, disse na entrevista em seu gabinete. O Programa
de Desenvolvimento da Educação (PDE), do Governo Federal, pretende que, em 2022,
os alunos brasileiros saibam tanto quanto a média dos alunos de países desenvolvidos.
REPÓRTER – Cada governo lança um plano novo. Em 2001 foi aprovado o Plano
Nacional de Educação, com metas para 2011. Agora o senhor lança outro para
2022. Quanto tempo vai durar esse seu plano?
Ministro – O Plano Nacional colocava metas quantitativas. Fala da cobertura da rede,
mas não da qualidade. Pode parecer óbvio, mas, com o PDE, pela primeira vez
colocamos o foco no aprendizado. As metas pretendem garantir que a criança vá à
escola se formar como cidadã e profissional.
REPÓRTER – A Coréia do Sul investiu 10% do PIB por duas décadas para
recuperar a educação. Se o Brasil quer dar prioridade à área, não é hora de
aumentar o investimento? 4% dos recursos bastam?
Ministro – Creio que é hora de aumentar os investimentos. Eu inverti um pouco a lógica
da prática no Brasil, que é sempre de pedir dinheiro primeiro para depois dizer o que
vai fazer. Decidi fazer um plano e demonstrar sua viabilidade, para depois apresentar a
conta.
REPÓRTER – O plano não resolve o problema dos professores. Muitos faltam às
aulas. Outros têm um sentimento de estagnação profissional. Por que não dar
bônus ao professor por bom desempenho?
Ministro – O papel do governo federal é estabelecer diretrizes gerais para a carreira do
professor. Quando se planeja construir formas de incentivos dentro do plano de
carreira, você tem de reunir a categoria e construir com ela. E a maioria dos
professores possui predisposição ao diálogo para a melhora da educação.
REPÓRTER – Os sindicatos não se oporiam a mecanismos de punição?
Ministro – Duvido. Você pode estar falando de situações em que a relação com o poder
público esteja tensa ou sendo politizada no mau sentido da palavra. Mas, se houver
uma convocação à categoria para fazer um plano sério, tenho certeza de que teremos
um diálogo.
REPÓRTER: Por que os seus filhos não estudam em escolas públicas, Ministro?
Ministro – Nos afastamos dessa perspectiva. Eu nunca estudei em escola pública, só
na universidade. Quem sabe meus netos estudem? O Presidente sempre faz essa
pergunta aos prefeitos, logo depois de ouvir que as escolas estão indo bem. É a prova
dos nove. Mas eu me animei com os últimos resultados da Prova Brasil. Nós temos
escolas com nível de excelência. Tenho esperança de que em breve o Brasil vai
conseguir se reeducar.
ÉPOCA, 30 de abril de 2007, n. 467, p. 42-3, (Texto adaptado).

Questão 21
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Em relação ao que se afirmou sobre Programa de Desenvolvimento da Educação
(PDE) na entrevista, só NÃO se pode depreender que
A) a ênfase se concentra na atividade docente e na perspectiva de uma carreira para
o professor.
B) há uma premissa de maior comprometimento do PIB do País em investimentos em
educação.
C) o plano em si e sua factibilidade antecedem a solicitação dos recursos que
permitirão sua viabilização.
D) o programa projeta o foco na qualidade do ensino, nos resultados que se esperam
do processo pedagógico.

Questão 22
A pergunta formulada pelo repórter NÃO está bem caracterizada em
A) “Agora o senhor lança outro para 2022. Quanto tempo vai durar esse seu plano?”
(CETICISMO, INCREDULIDADE)
B) “Os sindicatos não se oporiam a mecanismos de punição?” (POSSIBILIDADE DE
ÓBICES E DIVERGÊNCIAS)
C) “Por que não dar bônus ao professor por bom desempenho?” (CORPORATIVISMO,
INTEMPESTIVIDADE)
D) “Por que os seus filhos não estudam em escolas públicas, Ministro?” (REPTO,
DESAFIO)

Questão 23
Relativamente à resposta do Ministro à pergunta sobre a razão de os filhos não
estudarem em escolas públicas, é INCORRETO afirmar
A) que, segundo o Ministro, se trata de uma boa referência para se avaliar se os
governantes efetivamente acreditam no ensino público.
B) que o Ministro faz uma generalização em que admite que a classe de pessoas a
que pertence não tende a matricular os filhos na escola pública.
C) que o Ministro manifesta sua fé no sentido de que existem perspectivas positivas
para a educação pública brasileira.
D) que o Ministro reitera sua convicção de que as escolas públicas do País, em sua
maioria, oferecem uma boa qualidade de ensino.

Questão 24
“Agora o senhor lança outro para 2022. Quanto tempo vai durar esse seu plano?”
Mantendo-se a correção gramatical e a uniformidade de tratamento, a pergunta do
repórter poderia ter sido elaborada como na alternativa
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A) Agora o senhor lança outro para 2022. Quanto tempo vai durar esse vosso plano?
B) Agora V. Exa. lançais outro para 2022. Quanto tempo vai durar esse vosso plano?
C) Agora V. Exa. lança outro para 2022. Quanto tempo vai durar esse seu plano?
D) Agora vós lançais outro para 2022. Quanto tempo vai durar esse seu plano?

Questão 25
“REPÓRTER – Os sindicatos não se oporiam a mecanismos de punição?
Ministro – Duvido.”
Mantêm-se a coesão e a correção gramatical, sem se alterar significativamente o valor
semântico original do excerto acima, em
A) a uma pergunta do jornalista sobre a possibilidade de os sindicatos se oporem a
mecanismos de punição, o Ministro respondeu que duvidava.
B) interpelado pelo jornalista se os sindicatos não se oporiam a mecanismos de
punição, o Ministro teria respondido que duvidou.
C) o jornalista perguntou se os sindicatos se teriam oposto a mecanismos de punição
e o Ministro respondeu ter duvidado.
D) o Ministro respondeu à pergunta do jornalista relativa à possibilidade dos sindicatos
se oporem a mecanismos de punição, dizendo que duvidara.

Questão 26
“As metas pretendem garantir que a criança vá à escola se formar como cidadã e
profissional.”
A alternativa que NÃO apresenta forma verbal no mesmo tempo e modo do termo
destacado acima é
A) “Agora o senhor lança outro para 2022.”
B) “O Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE), do Governo Federal,
pretende que, em 2022, os alunos brasileiros saibam tanto quanto [...]”
C) “Quem sabe meus netos estudem?”
D) “Você pode estar falando de situações em que a relação com o poder público
esteja tensa ou sendo politizada no mau sentido da palavra.”

Questão 27
A substituição da forma verbal entre parênteses pela forma destacada NÃO acarreta
erro em
A) “4% dos recursos bastam?” (BASTA)
B) “E a maioria dos professores possui predisposição ao diálogo para a melhora da
educação.” (POSSUEM)
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C) “Outros têm um sentimento de estagnação profissional.” (TEM)
D) “Quando se planeja construir formas de incentivos dentro do plano de carreira [...]”
(PLANEJAM)

Questão 28
A alternativa em que todas as palavras recebem acento com base na mesma regra de
acentuação gráfica é
A) está, vá, você.
B) nível, óbvio, sério.
C) só, nós, têm.
D) teríamos, últimos, décadas.

Questão 29
“Os sindicatos não se oporiam a mecanismos de punição?”
No período acima, será obrigatório o uso do sinal indicativo da crase, se se substituir a
expressão destacada por
A) a ameaças de punição.
B) as ameaças de punição.
C) a qualquer ameaça de punição.
D) a uma ameaça de punição.

Questão 30
“Nos afastamos dessa perspectiva”.
A construção acima é característica do padrão coloquial da língua.
A alternativa em que ambas as formas estão de acordo com as regras de colocação
pronominal prescritas pelo padrão culto é
A) “Afastamo-nos dessa perspectiva” e “Afastamos-nos dessa perspectiva”
B) “Afastamo-nos dessa perspectiva” e “Nós nos afastamos dessa perspectiva”
C) “Afastamos-nos dessa perspectiva” e “Nós afastamos-nos dessa perspectiva”
D) “Nós nos afastamos dessa perspectiva” e “Nós afastamos-nos dessa perspectiva”


Conhecimentos Específicos

Questão 31
Sobre o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos, assinale a
alternativa INCORRETA.
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A) O Supremo Tribunal Federal tem considerado inadmissível a propositura de ação
direta de inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo já revogado.
B) É incabível a ação direta de inconstitucionalidade contra leis e atos de efeitos
concretos.
C) Os decretos editados pelo Presidente da República para regulamentar as leis não
podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade.
D) Compete ao Congresso Nacional suspender, no todo ou em parte, a execução de
lei ou ato normativo federal declarado inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal.

Questão 32
Analise as seguintes afirmativas a respeito do processo legislativo, disciplinado na
Constituição do Estado de Minas Gerais.
I.

A Constituição pode ser emendada por proposta de, no mínimo, metade dos
membros da Assembléia Legislativa; do Governador do Estado; do Tribunal de
Justiça; do Tribunal de Contas; do Procurador-Geral de Justiça; ou, de, no mínimo,
100 (cem) câmaras municipais, manifestada pela maioria de cada uma delas.

II. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembléia Legislativa
de projeto de lei ordinária ou de lei complementar, subscrito por, no mínimo, dez mil
eleitores do Estado, em lista organizada por entidade associativa legalmente
constituída, que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas.
III. O projeto de lei ou emenda à constituição do Estado, aprovado pela Assembléia
Legislativa, será enviado ao Governador do Estado, para, no prazo de quinze dias,
sancioná-lo ou se o considerar, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrária
ao interesse público, vetá-lo total ou parcialmente.
IV. A matéria constante de projeto de lei rejeitado não poderá constituir objeto de novo
projeto na mesma sessão legislativa, salvo se proposta pela maioria dos membros
da Assembléia Legislativa.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
B) apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
C) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D) todas as afirmativas estão corretas.

Questão 33
Assinale qual alternativa corresponde à classificação das normas constitucionais
adotada por José Afonso da Silva em sua obra Curso de Direito Constitucional Positivo.
A) Normas substantivas que configuram o esqueleto jurídico e político do modelo de
sociedade ínsito na Constituição e as normas adjetivas ou de garantia que surgem
como acessórios daquelas e visam promover o seu cumprimento, via meios
preventivos ou repressivos.
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B) Normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que, desde a entrada em
vigor da Constituição, produzem ou têm possibilidade de produzir todos os efeitos
essenciais, relativamente ao que o legislador constituinte, direta e normativamente,
quis regular; normas constitucionais de eficácia contida são aquelas que o
legislador constituinte regulou suficientemente os interesses relativos a
determinada matéria, mas deixou margem à atuação restritiva por parte da
competência discricionária do poder público, nos termos em que a lei estabelecer
ou nos termos de conceitos gerais nelas enunciados; normas constitucionais de
eficácia limitada são aquelas que compreendem as normas constitucionais de
princípio institutivo e normas constitucionais de princípio programático.
C) Normas constitucionais preceptivas de eficácia imediata ou, pelo menos, de eficácia
não dependente de condições institucionais ou de fato e normas constitucionais
programáticas que se dirigem a certos fins e a transformações não só da ordem
jurídica mas também das estruturas sociais ou da realidade constitucional implicam
a verificação, pelo legislador no exercício de um verdadeiro poder discricionário, da
possibilidade de as concretizar.
D) Normas com eficácia absoluta são normas constitucionais insuscetíveis de emenda,
com força paralisante de toda a legislação que vier a contrariá-las; normas de
eficácia plena são normas constitucionais que, apesar de suscetíveis de emenda,
não requerem normação subconstitucional subseqüente; normas com eficácia
relativa restringível são normas constitucionais que o legislador constituinte regulou
suficientemente os interesses relativos a determinada matéria, mas deixou margem
à atuação restritiva por parte da competência discricionária do poder público, nos
termos em que a lei estabelecer ou nos termos de conceitos gerais nelas
enunciados; normas com eficácia relativa complementável ou dependentes de
complementação que abrangem as normas de princípio institutivo e as
programáticas.

Questão 34
Sobre o estatuto constitucional do Poder Judiciário, considere as seguintes afirmativas.
I.

Enquanto não editadas as leis estaduais referidas no art. 93, inciso V, da
Constituição Federal, o limite remuneratório dos magistrados e servidores dos
Tribunais de Justiça corresponde a 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento) do teto remuneratório constitucional referido no caput, nos
termos do disposto no art. 8o da Emenda Constitucional n. 41/2003.

II. Os magistrados de carreira do Estado de Minas Gerais adquirem vitaliciedade,
após três anos de exercício no cargo e os juízes nomeados para os tribunais de
segundo grau, a partir da posse.
III. O magistrado vitalício perderá o cargo em decorrência de decisão fundamentada de
dois terços dos membros do Tribunal de Justiça, conforme procedimento próprio
em que se assegure ampla defesa e contraditório e por meio de sentença judicial
transitada em julgado.
IV. Um quinto dos lugares do Tribunal de Justiça será composto de advogados de
notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva
atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pela Seção de Minas Gerais da
Ordem dos Advogados do Brasil.
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Analisando essas afirmativas, pode-se concluir que
A) estão incorretas as afirmativas I e III.
B) estão incorretas as afirmativas II e IV.
C) estão incorretas as afirmativas I e II.
D) todas as afirmativas estão incorretas.

Questão 35
A respeito da classificação dos princípios constitucionais, exposta na obra Direito
Constitucional de Kildare Gonçalves Carvalho, assinale a alternativa CORRETA.
A) Jorge Miranda classifica-os em princípios constitucionais substantivos que são
válidos em si mesmos e expressam os valores básicos a que adere a Constituição
material e princípios constitucionais instrumentais que correspondem à estruturação
do sistema constitucional, em termos de racionalidade e operacionalidade.
B) Gomes Canotilho classifica-os em princípios políticos constitucionais que se
referem às decisões políticas fundamentais conformadoras do sistema
constitucional positivo e princípios jurídicos constitucionais que informam a ordem
jurídica nacional.
C) Jose Afonso da Silva classifica-os em princípios constitucionais impositivos que
impõem aos órgãos do Estado, sobretudo ao legislador, a realização de fins e a
execução de tarefas e princípios garantia compostos por aquelas normas
constitucionais que propõem diretamente uma garantia individual, sendo
diretamente aplicáveis.
D) Luis Roberto Barroso classifica-os em princípios fundamentais que contêm
decisões políticas estruturais do Estado e princípios constitucionais instrumentais
que correspondem à estruturação do sistema constitucional, em termos de
racionalidade e operacionalidade.

Questão 36
Analise as afirmativas abaixo.
I.

Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar ação por ato de improbidade
administrativa movida contra prefeito.

II. O Ministério Público Estadual tem legitimidade para propor em litisconsórcio ativo
com o Ministério Público Federal ação de ressarcimento de danos por atos de
improbidade administrativa praticados por dirigentes de entidades autárquica
federal.
III. Tem caráter penal a ação que tem por objeto ressarcimento de dano decorrente de
ato de improbidade administrativa.
IV. A prática de ato de improbidade administrativa consistente em receber, para si ou
para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem
econômica, direta ou indireta, a qualquer título, de quem tenha interesse, direto ou
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indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das
atribuições do agente público será condenado ao ressarcimento integral do dano,
se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco
anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração
percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três
anos.
Diante dessas afirmativas, pode-se concluir que
A) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
B) apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
C) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D) todas as afirmativas estão corretas.

Questão 37
De acordo com a Lei Complementar n. 59 de 18 de janeiro de 2001, o Poder Judiciário
é exercido pelos seguintes órgãos, EXCETO
A) Corte Superior do Tribunal de Justiça.
B) Tribunal do Júri
C) Turmas Recursais
D) Conselhos de Justiça da Justiça Militar Estadual

Questão 38
De acordo com a Lei Complementar n. 59 de 18 de janeiro de 2001, são órgãos do
Tribunal de Justiça
A) o Tribunal Pleno, a Corregedoria-Geral de Justiça, o Conselho da Magistratura, a
Câmara de Ações Constitucionais, as Comissões, permanentes e temporárias.
B) o Tribunal Pleno, a Corte Superior, a Corregedoria-Geral de Justiça, o Conselho da
Magistratura e as Comissões.
C) o Tribunal Pleno, a Corte Superior, a Corregedoria-Geral de Justiça, o Conselho da
Magistratura, as Comissões, permanentes e temporárias, os Grupos de Câmaras
Isoladas.
D) o Tribunal Pleno, a Corte Superior, a Corregedoria-Geral de Justiça, o Conselho
Superior da Magistratura, as Comissões, as Câmaras Constitucionais Originárias.

Questão 39
Nos termos da Constituição da República e da Lei Complementar n. 59 de 18 de
janeiro de 2001, sobre o Tribunal do Júri, é INCORRETO afirmar
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A) que, na Comarca de Belo Horizonte, o Tribunal do Júri reúne-se diariamente em
sessão ordinária.
B) que, aos jurados, compete responder aos quesitos que lhes forem formulados e, ao
Presidente do Tribunal, aplicar o Direito.
C) que a Constituição da República assegura à instituição do júri a plenitude de
defesa, o sigilo das votações e a soberania dos veredictos.
D) que o Tribunal do Júri compõe-se de um juiz de direito, que é o seu presidente, e
de vinte e um jurados.

Questão 40
Analise as seguintes afirmativas sobre as nulidades no Processo Penal.
I.

A intimação do defensor público ou dativo deve ser pessoal, sob pena de nulidade
absoluta por cerceamento de defesa.

II. A nomeação de defensor ad hoc em razão do não comparecimento do defensor
constituído, regularmente intimado, à audiência de ouvida de testemunha, não é
causa de nulidade.
III. Não há cerceamento de defesa quando ocorre o indeferimento de diligências
requeridas na fase do art. 499 do CPP, se o juiz as considerar protelatórias ou
desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo.
IV. Nos crimes afiançáveis de responsabilidade dos funcionários públicos, a
inobservância do art. 514 do CPP, que determina, precedendo ao recebimento da
denúncia, a notificação do acusado, para responder por escrito, no prazo quinze
dias é causa de nulidade relativa, devendo, pois, ser argüida no momento
processual oportuno, sob pena de preclusão.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
B) apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
C) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D) todas as afirmativas estão corretas.

Questão 41
De acordo com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
analise as afirmativas abaixo.
I.

É atribuição jurisdicional da Corte Superior, ressalvada a competência das justiças
especializadas, processar e julgar, originariamente, o Governador e o ViceGovernador do Estado, o Deputado Estadual, o Advogado-Geral do Estado e o
Procurador-Geral de Justiça, nos crimes comuns.

II. Compete ao Corregedor-Geral de Justiça orientar juízes de direito, servidores da
Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça e da Justiça de Primeira Instância,
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notários e registradores para o fiel cumprimento dos deveres e das obrigações
legais e regulamentadas, podendo editar atos administrativos de caráter normativo
e cumprimento obrigatório para disciplinar matéria de sua competência e
estabelecer diretrizes e ordens para a boa realização dos serviços e melhor
execução das atividades.
III. Compete ao Conselho da Magistratura reexaminar, quando provocado, atos do juiz
da infância e da juventude, ressalvada a competência das câmaras isoladas.
IV. Compete ao Presidente do Tribunal de Justiça mandar coligir documentos e provas
para a verificação do crime comum ou de responsabilidade, enquanto o respectivo
feito não tiver sido distribuído.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
B) apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
C) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
D) todas as afirmativas estão corretas.

Questão 42
A exoneração e remoção de servidor da Secretaria do Tribunal de Justiça compete
A) ao Presidente do Tribunal de Justiça.
B) ao Corregedor-Geral de Justiça.
C) à Comissão Administrativa do Tribunal de Justiça.
D) ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

Questão 43
São competências do Presidente do Tribunal de Justiça, EXCETO
A) conceder licença, por prazo não excedente a um ano, férias individuais e fériasprêmio a desembargador e juiz de direito, bem como férias e licenças a servidor da
Secretaria do Tribunal de Justiça e da justiça de primeira instância.
B) empossar desembargador.
C) aplicar a pena de perda de delegação aos delegatários dos serviços notariais e de
registros.
D) efetivar a remoção de desembargador de uma câmara para outra, de acordo com
os critérios estabelecidos no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

Questão 44
Sobre o exercício do poder de polícia disciplinado pelo Regimento Interno do Tribunal
de Justiça no Tribunal de Justiça, assinale a alternativa CORRETA.
A) É exercido por qualquer desembargador.
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B) Nas sessões ou audiências cabe ao seu presidente e, na Corregedoria-Geral de
Justiça, ao Corregedor-Geral.
C) o presidente da sessão ou audiência somente fará retirar do recinto advogado ou
membro do Ministério Público que se comporte inconvenientemente, na presença
do representante da Seção Mineira da Ordem dos Advogados do Brasil ou do
Procurador-Geral de Justiça, respectivamente.
D) Ocorrendo infração penal na sede ou dependência do Tribunal, o Corregedor-Geral
de Justiça mandará instaurar inquérito, se a infração envolver autoridade ou pessoa
sujeita à sua jurisdição.

Questão 45
Analise os seguintes procedimentos criminais de competência originária do Tribunal de
Justiça.
I.

Nos crimes de ação penal pública, o Ministério Público terá o prazo de quinze dias
para oferecer denúncia.

II. Compete ao Relator decretar a extinção da punibilidade, nos casos previstos em lei.
III. Recebida a denúncia ou a queixa, o prazo para defesa prévia será de cinco dias,
contado do interrogatório ou da intimação do defensor dativo.
IV. Finda a instrução, o Tribunal procederá ao julgamento, com a concessão do prazo
de uma hora para a acusação e a defesa para sustentação oral.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) estão corretas as afirmativas I e II.
B) estão corretas as afirmativas I e III.
C) estão corretas as afirmativas II e IV.
D) todas as afirmativas estão corretas.

Questão 46
Nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, a respeito da execução do
acórdão criminal, é INCORRETO afirmar
A) que, em caso de absolvição confirmada, ou proferida em grau de apelação, o
cartório criminal, logo após o julgamento, expedirá alvará de soltura, assinado pelo
relator, dando-se conhecimento imediato ao juiz competente.
B) que, mantida, por unanimidade, a sentença condenatória, ou reformada, por
unanimidade, a absolutória, o relator, logo após o trânsito em julgado, determinará
a expedição de mandado de prisão, salvo na hipótese de cumprimento da pena em
liberdade ou em regime aberto.
C) que, durante o processamento de recurso, verificando o relator que o réu já cumpriu
a pena que lhe foi imposta e desde que inexista recurso da acusação, mandará
colocá-lo em liberdade, expedindo-se alvará de soltura.
19

D) que, mantida, por unanimidade, a sentença condenatória, ou reformada, por
unanimidade, a absolutória, o relator, logo após o julgamento, determinará a
expedição de mandado de prisão, salvo na hipótese de cumprimento da pena em
liberdade ou em regime aberto.

Questão 47
A respeito do cumprimento de sentença, de acordo com Humberto Theodoro Jr., em
sua obra Curso de Direito Processual Civil, é INCORRETO afirmar que
A) a unificação do processo de conhecimento e execução, promovida pela Lei
n. 11.232/2005, cumpre com propriedade a garantia da duração razoável do
processo.
B) as sentenças transitadas antes da vigência da Lei n. 11.232/2005, cuja execução
ainda não tenha tido início, sujeitar-se-ão ao atual procedimento de cumprimento de
sentença
C) honorários advocatícios são devidos na fase do cumprimento de sentença, mesmo
que o executado não tenha se valido do incidente de impugnação.
D) o art. 475-N, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n. 11.232/2005,
reconhece a possibilidade, em certos casos, de instaurar execução por quantia
certa com base em sentenças declaratórias.

Questão 48
Analise as seguintes afirmativas sobre o recurso de agravo.
I.

As decisões interlocutórias proferidas após a publicação da sentença somente
serão impugnáveis mediante agravo retido.

II. A decisão do Relator que atribui efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, ou
defere, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal é
impugnável mediante agravo interno.
III. As decisões interlocutórias proferidas na audiência de instrução e julgamento são
impugnáveis por agravo retido, que poderá ser interposto oral e imediatamente, ou,
por petição, no prazo de 10 dias.
IV. A decisão do Relator que converte o Agravo de Instrumento em Agravo Retido é
irrecorrível.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
B) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
C) apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
D) todas as afirmativas estão corretas.

Questão 49
Analise as afirmativas abaixo.
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1a - Nos processos sob procedimento comum sumário cujo objeto seja ressarcimento
por danos causados em acidente de veículo de via terrestre, não se admite
liquidação de sentença.
2a - Nos processos sob procedimento comum sumário cujo objeto seja ressarcimento
por danos causados em acidente de veículo de via terrestre, é defeso proferir
sentença ilíquida, cumprindo ao juiz, se for o caso, fixar de plano, a seu prudente
critério, o valor devido.
Diante dessas afirmativas, assinale a alternativa CORRETA.
A) A primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
B) A primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
C) As duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
D) As duas são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira.

Questão 50
O recurso adequado para impugnar as decisões proferidas pelo Juiz no procedimento
judicial nas situações previstas na Lei de Execução Penal é
A) apelação.
B) agravo.
C) recurso em sentido estrito.
D) carta testemunhável.

Questão 51
Analise as seguintes afirmativas a respeito das nulidades no Processo Penal.
I.

O art. 185 do Código de Processo Penal exige, como forma de resguardar os
direitos constitucionais do acusado, que o interrogatório se realize na presença de
um defensor e do representante do Ministério Público, cujas ausências causam
nulidade ao processo.

II. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o
princípio pas de nullité sans grief, do qual se dessume que somente há de se
declarar a nulidade do feito, quando, além de alegada opportune tempore, reste
comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente.
III. Decretada a nulidade do processo por incompetência absoluta do Juízo, que pode
ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, o novo decisum a ser
proferido pelo Órgão judicante competente está adstrito ao entendimento firmado
no julgado anterior, sob pena de violação indireta do princípio ne reformatio in
pejus.
IV. A constatação de desempenho insatisfatório do defensor dativo, caracterizando
deficiência de defesa técnica, é causa de nulidade do processo somente quando
demonstrado prejuízo à defesa do acusado.
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A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
B) apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
C) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
D) apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

Questão 52
Assinale a alternativa CORRETA a respeito do regime disciplinar dos Servidores do
Poder Judiciário normatizado pela Lei Complementar n. 59.
A) A pena de advertência é aplicável no caso de o servidor valer-se do cargo para
lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade do exercício do
cargo ocupado.
B) A pena de suspensão é aplicável em caso de reincidência do servidor nas faltas
punidas com advertência.
C) A cassação da aposentadoria será aplicada ao servidor que for condenado pela
prática do crime de corrupção.
D) A pena de suspensão poderá ser convertida em multa, correspondente a 50%
(cinqüenta por cento) dos vencimentos correspondentes ao mês da aplicação da
punição, quando for conveniente para o serviço, obrigando-se o punido a
permanecer em serviço.

Questão 53
A respeito do regime disciplinar dos Servidores do Poder Judiciário normatizado pela
Lei Complementar n. 59, são causas de demissão, EXCETO
A) incontinência pública e conduta escandalosa no serviço.
B) cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o
desempenho de atribuições de sua responsabilidade ou de seu subordinado.
C) descumprimento de dever que configure o cometimento de falta grave.
D) praticar usura sob qualquer de suas formas.

Questão 54
A respeito da Resolução n. 460/2005, do TJMG, que dispõe sobre os Juizados de
Conciliação do Estado de Minas Gerais, assinale a alternativa CORRETA.
A) Compete aos Juizados de Conciliação promover a conciliação entre as partes,
maiores de dezesseis anos, que o procurarem, buscando a melhor solução possível
para a composição, mediante acordo, de seus interesses em conflito,
gratuitamente.
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B) Os Conciliadores-Orientadores serão escolhidos entre Magistrados, membros do
Ministério Público e Defensores Públicos, em atividade ou aposentados, bem como
entre outras pessoas de reputação ilibada e reconhecida respeitabilidade, que
reúnam condições pessoais de dedicação e aptidão para o trabalho de natureza
conciliatória, sempre com a assinatura do termo de adesão ao trabalho voluntário.
C) O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, objetivando instalação e
funcionamento do Juizado, poderá estabelecer parcerias com instituições
interessadas, fornecendo-lhes auxiliares e material necessários.
D) Nas comarcas onde forem instalados Juizados de Conciliação, o Presidente do
Tribunal de Justiça designará juiz de direito para ser o Coordenador-Geral dos
Juizados de Conciliação do Estado.

Questão 55
Analise as seguintes afirmativas sobre os programas, projetos e estrutura
organizacional do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
1a - A execução das penas privativas de liberdade e das penas alternativas são
fenômenos nitidamente judiciais.
2a - Resolve criar, no âmbito da comarca de Belo Horizonte, o Programa de Atenção
Integral ao Paciente Judiciário portador de sofrimento mental (PAI-PJ).
A partir da análise, assinale a alternativa CORRETA.
A) A primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
B) A primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
C) As duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
D) As duas são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira.

Questão 56
Sobre aposentadoria, é CORRETO afirmar que
A) a aposentadoria compulsória ocorrerá aos 70 anos de idade, independentemente
de qualquer outro requisito, e será com proventos integrais.
B) a aposentadoria por acidente em serviço ou por moléstia grave ou incurável
especificada em lei será com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
C) a aposentadoria por invalidez que não seja oriunda de acidente em serviço ou por
moléstia grave ou incurável especificada em lei será com proventos proporcionais
ao tempo de serviço.
D) a aposentadoria voluntária para os que contem 10 anos de serviço público e cinco
no cargo em que se aposentarão, tendo 60 anos de idade e 35 de contribuição se
homens, ou, 55 de idade e 30 de contribuição, se mulheres, será com proventos
integrais, equivalente aos vencimentos que o servidor recebia na ativa.
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Questão 57
Analise as seguintes afirmativas sobre os programas, projetos e estrutura
organizacional do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
I.

A Superintendência Judiciária tem como objetivos garantir condições para o
alcance dos resultados esperados referentes à prestação jurisdicional e promover a
atualização e uniformização de métodos e práticas administrativas na tramitação
dos feitos no Tribunal.

II. A Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes (EJEF) tem como objetivos
promover ações inerentes à seleção, à formação inicial e permanente. Integração e
acompanhamento dos magistrados, servidores, estagiários, voluntários e
colaboradores da justiça; acompanhar o desempenho e administrar as carreiras dos
servidores; colaborar, no âmbito de sua competência, com os projetos de extensão
e de responsabilidade social do Tribunal bem como gerir a informação documental
especializada da Instituição.
III. A Superintendência Administrativa tem como objetivos fazer cumprir, no âmbito de
suas atribuições, a Missão Institucional do Poder Judiciário e assegurar a
legalidade dos atos administrativos inerentes aos processos de aquisição e
manutenção de bens e serviços, gestão predial e patrimonial do Tribunal, prestação
de serviços de informática, administração financeira, execução orçamentária e
administração de recursos humanos, garantindo sua qualidade, eficiência e
presteza, bem como verificar a utilização racional de recursos físicos e financeiros
necessários à prestação jurisdicional.
IV. Compete à Central de Conciliação promover a prévia conciliação entre as partes,
nos processos judiciais em que estiverem sendo discutidos direitos sobre os quais
possam elas transigir e nos quais, a critério do Juiz de Direito da vara em que
tramitam, seja viável a obtenção de acordo.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
B) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
C) apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
D) todas as afirmativas estão corretas.

Questão 58
Analise as seguintes afirmativas sobre o ato administrativo.
I.

Comportamentos puramente materiais da Administração denominam-se fatos
administrativos

II. Os atos administrativos, quanto aos efeitos, classificam-se em atos complexos, atos
de império, atos de gestão.
III. Ato administrativo conceitua-se como declaração do Estado (ou de quem lhe faça
às vezes), no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante
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providências jurídicas complementares da lei a título de lhe dar cumprimento, e
sujeitas a controle de legitimidade por órgão jurisdicional.
IV. Presunção de legitimidade, imperatividade, exigibilidade, executoriedade e
motivação são atributos dos atos administrativos.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas as afirmativas I e II estão incorretas.
B) apenas as afirmativas II e IV estão incorretas.
C) apenas as afirmativas I e III estão incorretas.
D) apenas as afirmativas II, III e IV estão incorretas.

Questão 59
Sobre licitação, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO
A) na concorrência e na tomada de preços, a divulgação do certame reclama
publicação do edital na imprensa, ao passo que no convite basta sua afixação em
local próprio da repartição.
B) pregão é modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns
qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa pelo
fornecimento é feita por meio de propostas e lances em sessão pública.
C) é pressuposto fático da licitação a existência de uma pluralidade de objetos e de
uma pluralidade de ofertantes.
D) é inexigível a licitação em caso de guerra ou de grave perturbação da ordem.

Questão 60
Analise as seguintes afirmativas a respeito dos princípios fundamentais do Estado
brasileiro, conforme apresentados por Kildare Gonçalves Carvalho, em sua obra Direito
Constitucional.
I.

Dignidade da pessoa humana significa não só um reconhecimento do valor do
homem em sua dimensão de liberdade, como também de que o próprio Estado se
constrói com base nesse princípio.

II. Os direitos fundamentais constituem explicitações da dignidade da pessoa, já que
em cada direito fundamental, há um conteúdo e uma projeção da dignidade da
pessoa.
III. Cidadania significa participação no Estado Democrático de Direito, não se achando
restrita ao cidadão eleitor, mas se projeta em vários instrumentos jurídico-políticos
imprescindíveis para viabilizá-la.
IV. A dignidade, como qualidade intrínseca da pessoa humana, é irrenunciável e
inalienável e constitui elemento que qualifica o ser humano como tal e dele não
pode ser destacado.
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A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
B) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
C) apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
D) todas as afirmativas estão corretas.
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