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03- Assinale a opção em que, no texto, a flexão de
plural ou singular da palavra da primeira coluna
não se deve à palavra da segunda coluna.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo para responder às questões de
01 a 03.

a) relevantes(l.6) : atributos(l.5)
b) fixos(l.7) : atributos(l.5)

A idéia de que cada pessoa tem um caráter
único e potencialidades sociais que podem
ou não se realizar é alheia à cultura prémoderna. Na Europa medieval, a linhagem,
5 o gênero, o status social e outros atributos
relevantes da identidade eram relativamente
fixos. Eram necessárias transições entre os
vários estágios da vida, mas elas eram governadas por processos institucionalizados
10 e o papel do indivíduo neles era relativamente passivo. Em certo sentido, o “indivíduo”não existia nas culturas tradicionais e a
individualidade não era prezada. Só com o
surgimento das sociedades modernas e,
15 mais particularmente, com a diferenciação
da divisão do trabalho, foi que o indivíduo
separado se tornou um ponto de atenção.

c) elas(l.8) : transições(l.7)
d) neles(l.10) : processos(l.9)
e) passivo(l.11) : indivíduo(l.10)
04- Fragmentos do artigo Pela busca do desenvolvimento, de Fernando Cardim de Carvalho (Folha
de São Paulo, 18/10/2003), foram adaptados para
compor os itens a seguir. Ordene-os de acordo
com a seqüência em que, pela coerência e coesão, formam um texto.
I. E nesse processo, cada lado tenta mostrar
sua posição como mais forte do que realmente é, tentando convencer o oponente de
sua própria fraqueza.
II. Formalmente, qualquer processo de negociação envolve questões de duas naturezas:
uma de princípios, outra de eficiência.
III. Na prática, essas duas dimensões se confundem. Muitas vezes a busca de uma estratégia eficiente de negociação acaba sendo
apenas um véu a cobrir a incapacidade de
defender princípios.
IV. Já a eficiência diz respeito aos modos de
negociação, já que tal processo raramente é
de modo transparente.
V. Na primeira, define-se o que se almeja obter,
mas também, e principalmente, os limites do
aceitável, do que se pode oferecer.

(Anthony Giddens, Modernidade e identidade, p. 74,
com adaptações)

01- De acordo com o texto, a individualidade é levada
em consideração
a) devido à fixidez dos atributos da identidade
na cultura pré-moderna.
b) a partir da diferenciação da divisão do trabalho nas sociedades modernas.
c) porque potencialidades podem, ou não, se
realizar em transições.
d) apesar do papel relativamente passivo do
indivíduo na modernidade.
e) com a existência do indivíduo nas culturas
tradicionais com atributos fixos.

A seqüência correta é

02- Preservam-se as relações semânticas e a correção gramatical do texto com a substituição da expressão “é alheia”(l.3) por
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

prescinde
exorbita
aliena-se
não é afeita
não é procedente
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I – V – IV – III – II
II – V – IV – I – III
II – III – I – IV – V
III – II – V – I – IV
V – IV – I – III – II

ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL

06- Analise as relações de coesão estabelecidas no
texto. A seguir, assinale a opção correta.

Para responder às questões de 05 a 07, leia o texto abaixo.
Como consultor de imagem, o jornalista
Mário Rosa adverte que escândalos sempre
existirão, mas hoje elementos específicos do
mundo moderno acabaram por criar uma
5 nova era. “A dimensão e o seu impacto devastador transformam-se numa marca exclusiva dos nossos tempos”, ressalta o autor, que atribui o impacto profundo do escândalo sobre políticos, empresários, mar10 cas e até celebridades a diversas causas.
Segundo ele, o avanço da tecnologia tornou
cada vez mais tênue a fronteira entre as
esferas pública e privada. “A noção entre
público e privado sofreu grande transforma15 ção. Uma conversa privada, a dois, é algo
mais público do que um evento com centenas de pessoas.” Uma outra causa da era
do escândalo é a revolução tecnológica das
duas últimas décadas. Uma informação é
20 capaz de varrer o mundo em poucos segundos e alcançar uma dimensão arrasadora,
principalmente quando ela está relacionada
à imagem ou reputação de uma empresa ou
de um líder.

I. A expressão “elementos específicos”(l.3)
remete a “impacto”(l.8) e à “noção entre
público e privado”(l.13 e 14).
II. A expressão “nova era”(l.5) é identificada,
mais adiante no texto, como a “era do escândalo”(l.17 e 18).
III. As expressões “dimensão”(l.5) e “impacto
devastador”(l.5 e 6) qualificam “mundo moderno”(l.4).
IV. O artigo indefinido “Uma”(l.15 e 17) introduz
informações novas, que aparecem, nesse
caso, ainda em sentido genérico.
V. O pronome outra na expressão “Uma outra
causa”(l.17) remete a “revolução tecnológica”(l.18).
VI. O pronome “ela”(l.22) tem como referente
“dimensão arrasadora”(l.21).
Estão corretos:
a)
b)
c)
d)
e)

(ISTOÉ, 10/9/2003, com adaptações)

05- Assinale a opção incorreta a respeito das estruturas lingüísticas do texto.
a) O emprego do futuro em “existirão”(l.3) reforça a idéia de continuidade do presente para o
futuro.
b) A locução verbal “acabaram por criar”(l.4)
reforça o efeito resultativo do verbo criar; a
substituição da preposição por de, reforçaria
o efeito temporal.
c) Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical ao retirar “do”(l.16) de antes
de “que”.
d) A expressão “a dois”(l.15) está demarcada
por vírgulas porque constitui um aposto explicativo para “conversa privada”(l.15).
e) A expressão conotativa “varrer o mundo”(l.20) corresponde ao sentido de varrer
do seguinte exemplo: Varreram-se da memória os dias amargos.

Analista Judiciário - TRT - 7ª Região - 2003

todos os itens.
apenas cinco itens.
apenas quatro itens.
apenas três itens.
apenas dois itens.

07- Assinale a opção correta a respeito das relações
de regência no texto.
emprega-se
a) “sobre”(l.9)
b) “a”(l.10)

3

por exigência de
“impacto”(l.8)
“atribui”(l.8)

c) “entre”(l.12)
d) “de”(l.20)

“capaz”(l.20)

e) “à”(l.23)

“relacionada”(l.22)

“tornou”(l.11)
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08- O conjunto de fatores que inclui a expansão da
Internet como um sistema neurocerebral artificial
de caráter planetário e o desenvolvimento da multimídia irão exacerbar e amplificar as tendências
em curso e acentuar os antagonismos entre uma
organização concentrada, burocrática e capitalista
da produção cultural, de um lado, e as necessidades internas de originalidade, singularidade e criatividade do produto cultural, de outro, ou seja, a
necessidade da produção de levar em conta sua
antagonista, a criação. Da mesma forma, ocorrerá
o desenvolvimento concorrente e interferente entre, de um lado, o processo de padronização cultural e, de outro, o processo de individualização cultural, não apenas quanto às obras, mas também
quanto ao seu uso.

( ) No lugar de mais infra-estrutura econômica e
desperdício em prédios públicos, a decisão foi
a de que o país concentraria seus investimentos, ao longo das décadas seguintes, independentemente de resultados eleitorais, em três
objetivos: saúde de qualidade e gratuita para
todos, educação de excelência para todos e
ciência e tecnologia de ponta.
( ) Quando surgiu a possibilidade de ingresso na
Comunidade Econômica Européia, em 1973,
os três partidos políticos irlandeses da época
reuniram um grupo de pessoas, escolhidas
entre personalidades nacionais e dirigentes
políticos, para responder a uma pergunta: o
que fazer para a Irlanda se transformar num
país desenvolvido, voltado para o futuro?
(Cristovam Buarque)

(Edgar Morin)
http://edgarmorin. sescsp.org.br/arquivo/download/arquivos/morin_abrejor.doc

a)
b)
c)
d)
e)

Pelos sentidos, informações e idéias do texto, sua
estruturação parte da seguinte oposição:
a) Internet x sistema neurocerebral artificial.
b) o caráter planetário da Internet x o desenvolvimento da multimídia.
c) organização centralizada e capitalista da
produção cultural x necessidade de criação
original.
d) necessidade de originalidade, singularidade e
criatividade x individualização cultural.
e) processo de padronização cultural x organização burocrática da produção capitalista.

10- Assinale a reescrita que prejudica a correção gramatical do texto e altera a informação essencial do
texto.
A cooperação no sentido amplo é que
deu origem ao(1) homo faber: uma pedra
lascada ou uma alavanca são modelos de
cooperação homem-natureza(2). Com o alimentar-se se dá o mesmo(3). Uma vida –
planta ou animal – se extingue para que a outra continue. A própria vida é intrinsecamente
cooperativa: uma célula é destruída para a
sobrevivência da outra(4). Vida só é possível porque há cooperação no sentido mais
amplo. Claro, isso tem profunda influência
nos nossos modelos de comportamento(5).

09- Os trechos abaixo constituem um texto, mas estão
desordenados. Ordene-os de forma coesa e coerente e assinale a opção correspondente.
( ) Há 30 anos, por exemplo, a Irlanda era um
país pobre, com elevado índice de analfabetismo e população pouco educada: figurava
entre os últimos na Europa.
( ) Entre os países que apresentaram bons resultados, pelo menos três estavam em situação
parecida com a brasileira há três décadas. Não
tivemos a mesma história porque preferimos
outras prioridades.
( ) Ao analisarmos a vergonha de estarmos entre
os piores países do mundo em educação,
esquecemos de analisar aqueles que estão
entre os primeiros.
( ) Desde então, a Irlanda investiu contínua e
prioritariamente na educação de seu povo. O
resultado está no mesmo relatório que envergonhou o Brasil: a Irlanda é hoje um dos países com a melhor educação, entre todos do
mundo.
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3º,2º,1º,6º,5º,4º
2º,3º,5º,4º,1º,6º
1º,4º,3º,2º,6º,5º
4º,6º,2º,1º,3º,5º
5º,1º,3º,2º,4º,6º

(Ubiratan D’ Ambrosio
http://vello. sites.uol.com.br/meta.htm)

a) 1 – originou o
b) 2 – são modelos de cooperação entre o homem e a natureza tanto uma pedra lascada
como uma alavanca.
c) 3 – Dá-se o mesmo fenômeno com o processo de alimentação.
d) 4 – para que uma célula sobreviva, é necessário e natural que outra seja destruída.
e) 5 – nossos modelos de comportamento é que
exercem profunda influência sobre a necessidade de cooperação.
4
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11- Assinale a opção que preenche as lacunas corretamente, de forma que o texto apresente coesão e coerência.
A primeira vaga da globalização, iniciada com ___1___formação dos Estados modernos na época das grandes navegações, demonstra, de modo eloqüente, ____2____dificuldade de se entregar, por inteiro, ___3__
um projeto de matiz mundial sem se deixar envolver, na totalidade, pela sua engrenagem, isto é, sem deixar
de sofrer ___4___ conseqüências dela derivadas. ____5___que, no presente — ou mesmo num passado
recente —, adotam uma postura de cega adesão ____6___ termos impostos pelas organizações financeiras
internacionais, vêm pagando um preço extremamente alto por não concederem atenção ___7___ ensinamentos da história, e o Brasil não foge ___8___ regra.
(Adaptado de Fernando Magalhães, “A globalização e as lições da história”)

a)
b)
c)
d)
e)

1
uma
essa
a
aquela
certa

2
grande
aquela
a
uma
tal

3
em
por
a
com
a

4
umas
às
as
com
de

5
Os
Esses
Aqueles
Uns
Dos

6
dos
nos
aos
com os
pelos

7
nos
com os
aos
pelos
com

8
à essa
da
à
àquela
a

12- Assinale a opção em que os articuladores sintáticos tornam o texto coeso e coerente.

13- Assinale a opção que não constitui uma articulação
coesa e coerente para as duas partes do texto.

Na sociedade do desperdício, agrava-se a dilapidação dos recursos naturais e aumenta, de forma sem
precedentes, a quantidade de resíduo e de lixo gerados pela sociedade industrial e pela economia dos
países ricos. A indústria da reciclagem está em franca expansão, mas, ____________1_________,
não consegue processar em escala satisfatória a
fabricação crescente de resíduos, muitos deles
sem reaproveitamento previsível. A questão central, a ser levantada em países como o Brasil, é
até que ponto estamos nos inserindo na dinâmica
de uma economia global de consumo perdulário
______2_______, em verdade, deveríamos estar
estimulando uma economia e uma sociedade da
poupança, mais viável, equilibrada, socialmente
mais justa e na vanguarda da competição mundial
contra o desperdício?

Tendo em vista que 50% da população brasileira
vivem com renda igual ou inferior a dois salários
mínimos e que 10% se encontram no nível da miséria absoluta, é aspiração nacional que se desenvolvam políticas compatíveis com as necessidades
desses segmentos._________________________
demandas de emprego e renda por meio da “economia solidária” e de formas associativas, tais como cooperativas, por exemplo, ou de políticas habitacionais de titulação da propriedade em situação irregular, facilitando ao seu titular o acesso ao
crédito e às condições mínimas de cidadania.
(Aspásia Camargo, “Um novo paradigma de desenvolvimento”)

a) Essas políticas devem buscar atender às
b) Seriam políticas voltadas para
c) Essas políticas devem ter por objetivo responder às
d) Buscando, por meio de políticas efetivas,
atendendo às
e) É imprescindível que essas iniciativas públicas busquem resolver

(Aspásia Camargo, “Um novo paradigma de desenvolvimento”)

a)
b)
c)
d)
e)

1
por isso
dessa forma
sempre
mesmo assim
nem sempre

2
ao passo que
embora
apesar de
quando
enquanto que
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15- O assassinato de um casal de estudantes em sítio
da Grande São Paulo repôs em cena a polêmica
sobre a redução da maioridade penal. Assinale o
único argumento capaz de sustentar a tese da viabilidade de redução da maioridade penal no Brasil.

14- Complete as lacunas do texto abaixo de modo a
garantir a coerência e a coesão textuais.
Na advocacia, o reconhecimento do mérito por
meio de remuneração é um conceito consagrado
com uma expressão que soa estranha aos ouvidos
leigos: a “sucumbência”. Mas o que a palavra expressa é uma idéia simples: o advogado que conduziu a vitória tem direito a uma fatia do ganho que
ele patrocinou. Esse sistema é tão gritantemente
eficiente que o próprio poder público o adota.
_________________ a sucumbência é, pois, de
certa forma, incentivar a incompetência. Ou, ao
menos, ____________________. Nega-se a sucumbência, por exemplo, nas ações civis públicas
e nas ações populares – exceto quando há dolo
contra o Estado. A intenção do legislador teria sido
a de -----------------------------------------------. Não funcionou.

a) É expediente rotineiro na hierarquia do crime
organizado armar o braço de crianças e adolescentes para matar pessoas. Utilizar menores em empreitadas criminosas tem constituído regra no mundo do crime.
b) Não sofrendo de nenhum transtorno cognitivo
sério, jovens de 16 anos são suficientemente
capazes de entender postulados simples
como “matar alguém é crime”, sendo igualmente aptos a compreender que se praticarem tal ação serão punidos com a prisão.
c) A inimputabilidade penal de crianças e adolescentes contribui não só para convertê-los
em sicários do crime organizado, mas também funciona – o que é mais grave – como
exortação para que novos grupos venham
sentar praça na delinqüência.
d) A lei estaria mais sintonizada com os anseios
da sociedade se homicidas ou autores de
latrocínio entre 16 e 18 anos de idade fossem
avaliados por comissões de especialistas
para lhes ser imputada a devida medida socioeducativa.
e) A vida e a intangibilidade física das pessoas
são os bens mais valiosos protegidos pela
ordem jurídica. Logo, não devem ceder tal
primazia a outro pressuposto de direito.

(Ricardo Tosto, “Para honrar o mérito”, Correio Braziliense,
D&J, 17/11/2003, p.2)

a) Minimizar ou negar – contemporizar com a
mediocridade – facilitar o acesso à Justiça
b) Descumprir ou tergiversar – postergar a gratuidade – controlar custos sucumbenciais
abusivos
c) Desobedecer e recusar – valorizar a competência – propiciar a contratação de advogados
de renome
d) Respeitar e valorizar – honrar o mérito advocatício – baratear as ações civis públicas e as
populares
e) Desmerecer ou desfazer – negligenciar os
honorários sucumbenciais – onerar o poder
público com os custos advocatícios
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(Baseado em Josemar Dantas, “A lei penal e os adolescentes”, Correio Braziliense, D & J, 17/11/2003)
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16- Assinale a opção que completa o segmento abaixo, respeitando as regras da norma padrão e os
requisitos de organização textual.

e) A Lei está, na prática, proibindo o uso político
do dinheiro público, que geravam o clientelismo e o populismo. Gastava-se e deixava-se
a conta para o sucessor pagar, pois é a ele
quem incumbe administrar a herança recebida. Como sabemos, quem paga a conta é
sempre a sociedade, o cidadão, o contribuinte
– nunca o sucessor – donde felizmente estamos acabando com o clientelismo, com o
populismo. O Brasil está mudando.

Aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, em
maio de 2000 – a Lei de Responsabilidade Fiscal
marcou o início de uma nova era na administração
pública brasileira. E tornou-se instrumento de uma
profunda mudança na forma de administrar as finanças públicas, nos três Poderes, nos três níveis
de governo.[....................]

(Baseado em Martus Tavares, A Lei de Responsabilidade
Fiscal, www.mte.gov.br)

17- Está transcrito abaixo um trecho da crônica “Meditações sobre o amor”, da escritora brasileira recentemente falecida, Rachel de Queiroz. O trecho foi
dividido em três partes, identificadas por algarismos romanos. Para cada parte foi proposta uma
frase-síntese, com idêntica numeração. Responda
ao que se pede.

a) A Lei está, na prática, proibindo o uso político
do dinheiro público. Não existe mais aquela
história de deixar a conta para o sucessor
pagar. Até porque, como sabemos, quem
paga a conta é sempre a sociedade, o cidadão, o contribuinte. Nunca o sucessor. Esse
apenas administra a herança recebida. Felizmente estamos acabando com o clientelismo,
com o populismo. O Brasil mudou.
b) Na prática, não existe mais aquela história de
deixar a conta para o sucessor pagar, que
sempre recai sobre a sociedade, o cidadão,
em suma, no contribuinte, e nunca no sucessor, que apenas administra a herança recebida. Felizmente estamos acabando com o
clientelismo e com o populismo, o que significa que o Brasil mudou.
c) A Lei está praticamente proibindo o uso político do dinheiro público, porque o sucessor não
vai mais ter de pagar as dívidas do gestor
anterior. Acabou aquela história de deixar a
conta para o sucessor pagar. Quem vai pagar
a conta, a partir de agora, é a sociedade, o
cidadão, o contribuinte. Esse apenas administra a herança recebida. Felizmente estamos
acabando com o clientelismo, com o populismo. O Brasil mudou.
d) A Lei instituiu a proibição de gastar o dinheiro
público sem a permissão do sucessor, que
apenas administrava a herança recebida e a
repassava para a sociedade, o cidadão e o
contribuinte, que são quem, na prática, sempre pagam as contas. O clientelismo e o populismo estão desaparecendo do Brasil: é o
país que mudou.

I. Não é a todos que se apresenta oportunidade
de amar, nem se encontra capacidade de
amar em todos a quem a oportunidade se
apresenta. É mister que se reúnam capacidade e oportunidade, oportunidade e pessoa.
II. Quanto ao objeto do amor – isso é somenos.
Todos sabem que é melhor amado aquele
que menos o merece, ou aquele que nem
sequer tem consciência do amor alheio por
si.
III. Porque jamais os olhos ou a inteligência
ajudam o coração amante, ou, se ajudam,
fazem-no de modo passivo: apagando-se,
deixando de enxergar e de discernir, fugindo
ao exercício do seu ofício natural que é prevenir o dono contra surpresas e maus passos.
Julgue as frases propostas para cada parte do texto.
(I) O amor é coisa rara.
(II) É melhor amar que ser amado.
(III) O amor é cego e burro.
Conserva(m) e sintetiza(m) os sentidos fundamentais do texto:
a)
b)
c)
d)
e)
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Todas as frases.
Apenas as frases I e III.
Apenas as frases I e II.
Apenas a frase III.
Nenhuma das frases.
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18- Abaixo estão dispostas partes de um texto que
tem como título “Trabalho escravo com apoio federal” (adaptado de Globoonline). Cada parte deverá
ser antecedida de um subtítulo. Julgue as opções
apresentadas e assinale a correta.

19- O texto abaixo foi construído obedecendo a determinado esquema de ordenação das idéias. Indique a opção que reproduz corretamente tal esquema, baseando-se na seguinte numeração:
(I) Responsabilidade na tomada de decisão
(II) Refutação de determinada tese
(III) Posicionamento pessoal

I
A Organização Internacional do Trabalho (OIT)
constatou, em estudo recém-concluído, que os
bancos públicos ainda financiam empresas que
exploram mão-de-obra escrava no país. O
BNDES, o Banco do Brasil e o Banco da Amazônia (Basa), além de órgãos públicos como a Sudam e a Sudene, concedem créditos a empresas
envolvidas com esse tipo de crime.

A redução da maioridade penal não é uma solução
mágica para o combate à violência. Precisamos
urgentemente fazer com que o Estatuto da Criança
e do Adolescente seja cumprido. Além disso, as
penas para os adultos que usam os menores buscando escapar da punição devem ser endurecidas.
Cabe aos formuladores de políticas públicas definirem ações futuras com serenidade e isenção, para
não agirem sob o impacto da emoção e da
racionalidade.

II
A pesquisa da OIT foi feita com base em dados
de 1997 a 2002 e entrevistas com cerca de sete
mil trabalhadores resgatados da condição de
escravidão. O perfil das vítimas desse tipo de
trabalho no país é de jovens, analfabetos e pessoas sem sequer registro civil. Mais de 80% das
vítimas de trabalho escravo e degradante não
têm registro civil.

(Baseado em texto da senadora Patrícia Saboya Gomes, FSP,
15/11/2002).

a)
b)
c)
d)
e)

III
Para a OIT, embora o problema aconteça no
âmbito das relações trabalhistas, também é uma
grave violação dos direitos humanos, porque
envolve o cerceamento da liberdade das pessoas. As condições geográficas do local em que
estão submetidas (30, 40 quilômetros de distância da cidade) e a presença de guardas armados
as impede de fugir.

20- Aponte o segmento inteiramente correto quanto às
regras de construção morfossintática da norma
padrão quanto à precisão e adequação vocabular.
a) A Receita Federal iniciou auditoria nas declarações de rendimentos dos integrantes de
suposta quadrilha desbaratada em operação
da Polícia Federal, sob a investigação de
suspeita de enriquecimento ilícito de juízes,
advogados, agentes e delegados da Polícia
Federal.
b) Iniciada a pedido do Ministério Público, a
auditoria está sendo realizada pela superintendência do Fisco em São Paulo, não ficando sido estipulado prazo para conclusão das
investigações.
c) Com documentos e informações recolhidos
pela PF, os auditores da Receita estão cruzando os rendimentos declarados com dados
da CPMF. Se ficarem constatadas que passaram pelas contas quantias incompatíveis com
a renda declarada, a Receita irá solicitar quebra do sigilo bancário.

IV
Uma das ações previstas no programa da OIT é a
instalação de projetos pilotos, a partir de 2004,
nos municípios onde há mais aliciamento. A meta
inicial é inserir cerca de 200 trabalhadores no
mercado formal de emprego.
I

II

III

IV

a) Constata- Obtenção

Enquadra- Causas
mento legal

b) Apresen- Obtenção

Enquadra- Medidas
mento legal preventivas

c) Apresen- Conceitua-

Estatísticas Causas

d) Introdu-

Desenvolvimento

Exemplificação

e) Introdu-

Exemplificação

Estatísticas Medidas
preventivas

ção

dos dados

tação do dos dados
Problema
tação do ção
problema
ção
ção
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d) As maiores vítimas desse verdadeiro genocídio
são os jovens, segundo a ONU, campeões
mundiais em ferimento com arma de fogo, sem
contar o número de mortos e feridos em confrontos policiais e guerras entre quadrilhas.
e) São os jovens abaixo de trinta anos, especialmente os negros, a maioria da população
carcerária, que vive sem espaço nem tratamento condigno.

d) A investigação rigorosa do Fisco deve ser
estendida aos familiares dos suspeitos. Partese do pressuposto de que, para ocultar eventual patrimônio obtido irregularmente, os investigados podem ter registrado imóveis em
nome de terceiros.
e) Os fiscais consideram bastante provável que
a auditoria em curso resulte na aplicação de
multas expressivas, em cuja intenção do
Ministério Público de condenar na Justiça os
acusados, é essencial o trabalho de auditoria
da Receita.

(Aspásia Camargo, “Um novo paradigma de desenvolvimento”)

23- Julgue os itens como Certos ou Errados quanto à
concordância nominal ou verbal, colocando C ou E
nos parênteses. Assinale, a seguir, a opção que
contém a seqüência correta.

21- Assinale a substituição sugerida que está incorreta
para o texto.
Rompendo a tradição colonial de hegemonia
absoluta da grande propriedade e do grande capital, o novo modelo de desenvolvimento que desejamos para o Brasil advoga o fortalecimento do
5 empreendedorismo na economia brasileira, em
especial o reconhecimento oficial e o tratamento
particularizado para a agricultura familiar e para
os pequenos e médios produtores e empresários
rurais e urbanos.

O artigo 1.725 do novo Código Civil informa que,
não havendo estipulação em contrato escrito, os
bens móveis e imóveis onerosamente adquiridos
por um ou por ambos os companheiros, no período
em que durar a união estável, são considerados
fruto do trabalho e da colaboração comum. Mesmo
que se equivoque os companheiros na aquisição
de quaisquer bens, as regras para transação por
contrato escrito entre os adquirentes, encontrados
nesse artigo, podem ser alteradas, modificando,
por exemplo, os percentuais ou cotas condominiais
entre eles existente.

(Aspásia Camargo, “Um novo paradigma de desenvolvimento”)

a) “Rompendo”(l.1) ⇒ Ao romper
b) “hegemonia”(l.1) ⇒ preponderância

(Baseado em “A união estável no novo Código Civil”, Álvaro
Villaça Azevedo, Correio Braziliense, 17/11/2003)

c) ”advoga”(l.4) ⇒ defende
d) “do empreendedorismo”(l.4 e 5) ⇒ da iniciativa empreendedora
e) “o”(l.6) ⇒ cujo

(
(
(
(
(

22- Assinale a opção em que o trecho do texto foi
transcrito com inserção de erro de concordância.

a)
b)
c)
d)
e)

a) O crescimento caótico das grandes cidades
atingiu, nas últimas décadas, dimensões
históricas sem precedentes, gerando o caos
metropolitano, as graves carências em habitação, transportes, saneamento ambiental e
serviços públicos.
b) Em função de demandas, incontroláveis e
crescentes, configuram-se um quadro de
extremas desigualdades que se manifestam
pelo ritmo vertiginoso da favelização e pelos
contrastes entre a periferia e o centro.
c) As grandes cidades brasileiras converteramse, por esta razão, em um barril de pólvora
que abriga a criminalidade e a violência.
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24- Para cada verbo sublinhado no texto, fez-se corresponder uma regra gramatical (com letra idêntica). Indique a regra que não explica nem se aplica
à concordância verbal empregada.

c) Cumprisse o Estado a legislação já existente
de combate ao crime e enfrentasse o dramático apartheid social, o que hoje se apresenta
à sociedade como regra poderia, enfim, surgir
como tristes e lamentáveis exceções.
d) Não sou formado em Direito, mas o fato de
ter passado quase toda a minha vida de médico, professor e pesquisador investigando o
funcionamento da mente humana impede que
eu me abstenha de manifestar minha perplexidade diante da irracionalidade que se instalou no debate da redução da maioridade penal.
e) O conhecimento inclui dimensões sociais,
éticas e políticas que não podem ser reduzidas à tecnologia. Uma sociedade que seja
exclusivamente de informação seria um conjunto de enormes redes interligadas, eficientes e ágeis, mas que não iria produzir inovações.

Pelo menos 90% dos brasileiros são(a) pobres. O
que não quer dizer que os 10% restantes sejam(b)
ricos. No século vinte, o Brasil foi um entre os cinco países que mais cresceram(c) no mundo. Junto
com nossas mazelas, cresceram(d) também o número de brasileiros e a expectativa de vida. Somos, na América Latina, um dos dois países que
menos acreditam(e) na democracia.
(Octaciano Nogueira, “A tentação de sonhar”, Folha de S. Paulo, 23/11/2003, p. 21)

a) Quando o predicado é constituído de verbo
de ligação, o verbo e o predicativo deixam-se
influenciar pelo número e pelo gênero do
partitivo.(Napoleão Mendes de Almeida)
b) Se o número percentual vem determinado por
artigo ou por pronome adjetivo, faz-se com
eles a concordância. (Luiz Antonio Sacconi)
c) A expressão mais de um pede o verbo no
singular, a não ser que esteja repetida ou
haja idéia de reciprocidade. (Hileta Martins &
Lubia Zilberknop)
d) Se o sujeito for composto, o verbo irá, normalmente, para o plural, qualquer que seja a
sua posição em relação ao sujeito. (Evanildo
Bechara)
e) Quando o relativo que vem antecedido das
expressões um dos, uma das (+ substantivo),
o verbo de que ele é sujeito vai para a 3ª
pessoa do plural. (Celso Cunha & Lindley
Cintra).

(Com base em matérias da Folha de S. Paulo,
23/11/2003)

26- As transformações sociais, políticas e culturais por
que passa a sociedade burguês-capitalista, acompanhadas das crises e mudanças dos paradigmas
dominantes nas ciências humanas e na filosofia
das ciências, vêm produzindo, nas últimas décadas, profundos reflexos na teoria tradicional do Direito, configurando, permanentemente, seus limites
e desfuncionalidades.
(Adaptado de Antonio C. Wolkmer, Introdução ao pensamento
jurídico crítico, SP: Acadêmica, 1991, p.57)

O trecho acima foi transcrito com um erro. A correção está prescrita em qual opção?
a) Empregar a conjunção causal porque no
lugar de “por que”.
b) Efetivar a concordância de gênero no adjetivo
composto “burguês-capitalista”, passando-o
para burguesa-capitalista.
c) Retirar o acento de “vêm”.
d) Substituir o gerúndio “configurando” por:
cujos configuram.
e) Corrigir a grafia de “desfuncionalidades” para
disfuncionalidades.

25- Aponte a construção em que os verbos estão mal
conjugados e flexionados.
a) Se queremos que as unidades de internamento deixem de ser escolas do crime e se
tornem lugares em que parte dos menores
pelo menos conseguirá ressocializar-se, é
preciso adotar uma série de medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.
b) Os escandalosos índices de violência brasileiros baixarão quando tivermos uma polícia
firme e preparada que investigue, prenda e
reúna provas consistentes, um Judiciário que
julgue em tempo hábil e um sistema penitenciário eficiente.
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28- Marque o item em que a construção dos períodos
está de acordo com a norma culta da língua escrita.

27- No texto abaixo foram introduzidos erros de grafia
(alguns, inclusive, provocam inadequação vocabular) e de acentuação gráfica. Indique a opção correta.

a) Entendeu o relator que deveria ser aplicada
sanção disciplinar, conforme disposto nos
artigos 11 e 12 do Estatuto. Apesar de a redação desses artigos ser ambígua.
b) Os efeitos da suspensão do chefe de departamento foram mencionados durante a reunião dos diretores. Razão pela qual o processo
está sendo encaminhado para que se proceda à elaboração de novo parecer.
c) A conduta do servidor dava causa a abertura
de processo administrativo que poderia resultar em exoneração. Tendo em vista que caracterizava conduta ímproba.
d) Visando a reduzir os gastos com que a administração teria de arcar caso procedesse à
licitação, o chefe de seção autorizara a compra de material de informática. Incorreu, pois,
em grave falha.
e) Verificaram-se as acusações contra o funcionário e ouvidos os seus colegas de seção.
Estes foram omissos e expressaram contradições, onde restou prejudicada a apuração.
Ou seja, não se chegou a relatório conclusivo.

Em 5 de novembro último, um aluno foi fragrado
com um revolver calibre 32 na sala de aula de uma
escola no Distrito Federal. Chama atenção a áurea
de invisibilidade que envolve tais ocorrências. Alunos portando armas passam completamente desapercebidos por professores e colegas. A contraface da invisibilidade são as estatísticas policiais,
as quais indicam o agravamento da violência escolar. É hora de enxergar o que está por tras delas e
fazer com que o universo da cultura escolar e o da
cultura jovem passem a interajir.
(Baseado em Miriam Abramovay, “Violência nas escolas”, Correio Braziliense, 15/11/2003)

O texto contém:
a)
b)
c)
d)
e)

cinco erros de grafia e dois de acentuação
quatro erros de grafia e três de acentuação
três erros de grafia e um de acentuação
quatro erros de grafia e dois de acentuação
cinco erros de grafia e três de acentuação

29- Sinais de pontuação foram suprimidos do texto
abaixo. Indique a opção que, em vez de restituir a
correção, introduz erro de pontuação no texto.
A Receita pretende reduzir as deduções com gastos em educação e saúde. É compreensível a atual
situação de endividamento do poder público. Mas
isso não justifica a investida sobre a classe média
(a) chamada pelo secretário da Receita de andar
de cima (b). Para manter a metáfora (c) na realidade celebrizada pelo colunista Elio Gaspari (c)
poder-se-ia indagar (d) qual seria a contribuição
dos efetivamente ricos (e) e também a do próprio
Estado.
(Adaptado de “Mordida” tributária, Folha de S. Paulo,
22/11/2003, p. A2)

a) Para marcar a citação do discurso direto,
empregar dois-pontos depois do verbo indagar.
b) Manter entre aspas a expressão metafórica
andar de cima.
c) Empregar, nos dois espaços marcados com
(c), duplo travessão.
d) Colocar um travessão depois da palavra média.
e) Colocar uma vírgula antecedendo a conjunção e.
Analista Judiciário - TRT - 7ª Região - 2003

11

ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL

32- Um arquivo que armazena mensagens geradas
por um aplicativo, serviço ou sistema operacional,
usadas para rastrear as operações executadas, é
denominado arquivo

30- Assinale a opção transcrita sem inserção de erro
de emprego dos sinais de pontuação.
a) Utilizamos precariamente, os recursos humanos de nível superior que conseguimos preparar com êxito, a partir dos anos cinqüenta e
que são ainda insuficientes para os desafios
que devemos enfrentar.
b) Fundos de ciência e tecnologia abrem enormes oportunidades nesta direção, mas, precisamos estar seguros, de seus resultados
imediatos, bem como das expectativas de
médio e longo prazo.
c) Fortalecer o papel da produção nacional de
ciência e tecnologia, na linha de frente de
algumas áreas de inovação e de conhecimento, significa não apenas garantir projeção
internacional ao país.
d) Significa também assegurar, à economia
brasileira maior valor agregado para os seus
produtos, aumento de produtividade, além de
soluções apropriadas para seus principais
desafios sociais.
e) Devemos registrar também, o grande potencial pouco aproveitado na produção cultural,
como o artesanato, a culinária, a música, e,
especialmente, a indústria da comunicação,
como televisão e cinema.

a)
b)
c)
d)
e)

33- Analise as seguintes afirmações relativas a conhecimentos básicos de Microinformática:
I. Para um computador ter acesso à Internet
com a utilização de um Modem é necessário
que se instale neste computador o protocolo
NetBEUI.
II. O DHCP é um serviço que oferece configuração dinâmica com concessão de endereços IP.
III. É possível usar uma única porta USB para
conectar mais de 8 dispositivos periféricos
em um mesmo computador.
IV. Dois computadores podem ser conectados
utilizando-se um cabo RS-232C da porta
paralela de um dos computadores à porta
paralela do segundo computador.

(Adaptado de Aspásia Camargo, “Um novo paradigma de
desenvolvimento”)

Indique a opção que contenha todas as afirmações
verdadeiras.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
31- O DMA (Direct Memory Access ou acesso direto à
memória) é usado freqüentemente para transferir
dados

a)
b)
c)
d)
e)

a) que envolvem diretamente o microprocessador.
b) da memória RAM para a memória ROM.
c) diretamente entre a memória e um dispositivo
de entrada de dados.
d) entre a memória principal e a memória cachê,
envolvendo diretamente o microprocessador.
e) diretamente entre a memória e um dispositivo
periférico, como uma unidade de disco.
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36- Um volume espelhado é um volume tolerante a
falhas que

34- Analise as seguintes afirmações relativas a conhecimentos básicos de Microinformática:
I. O ActiveX é um conjunto de tecnologias que
permite que os componentes de software
interajam uns com os outros em um ambiente de redes interligadas, independente da
linguagem em que os componentes foram
criados.
II. Barramentos são as linhas de comunicação
usadas para transferência de dados entre os
componentes do sistema do computador.
III. Os barramentos, quando utilizam o bit de
paridade, impedem que diferentes partes do
sistema compartilhem dados.
IV. Em computadores de 8 e 16 bits os barramentos não conectam o processador à memória principal (RAM).

a) fornece redundância de dados usando uma
cópia do volume em uma fita DAT.
b) fornece redundância de dados usando uma
cópia do volume na memória RAM.
c) duplica os dados de um disco físico em outro
disco físico.
d) está localizado em um mesmo disco.
e) fornece redundância de dados usando uma
cópia do volume em outra máquina denominada servidor de backup.
37- No editor de texto Word, ao se criar uma tabela
com duas linhas e duas colunas, clicar na célula
da última linha e última coluna para preenchê-la e,
em seguida, pressionar a tecla <Tab>, o cursor ficará localizado na

Indique a opção que contenha todas as afirmações
verdadeiras.
a)
b)
c)
d)
e)

a) mesma célula.
b) célula localizada na primeira coluna e terceira
linha.
c) célula localizada na primeira coluna e segunda linha.
d) célula localizada na primeira coluna e primeira linha.
e) no texto localizado fora da tabela.

I e II
II e III
III e IV
I e III
II e IV

35- Analise as seguintes afirmações relativas a conhecimentos básicos de Microinformática:

38- Considere uma tabela com 5 linhas e 3 colunas no
editor de texto Word, com todas as células preenchidas. Ao se selecionar esta tabela e convertê-la
de tabela para texto, utilizando-se a opção “Tabela
em texto” do item Converter no menu Tabela, é
correto afirmar que o texto resultante da conversão
conterá

I.

Para restaurar um sistema que tinha uma
combinação de backups normal e diferencial,
será necessário o primeiro backup normal.
II. Um backup diferencial copia arquivos criados ou alterados desde o último backup
normal ou incremental.
III. Em um backup de cópia todos os arquivos
selecionados são copiados e cada arquivo
recebe uma marca indicando que sofreu
backup.
IV. Um backup de cópia é útil no caso de se
efetuar backup de arquivos entre os backups
normal e incremental, pois ele não afeta
essas outras operações de backup.

a) apenas o conteúdo das células da primeira
linha.
b) pelo menos 3 parágrafos.
c) apenas 1 parágrafo.
d) pelo menos 5 parágrafos.
e) exatamente 15 parágrafos.

Indique a opção que contenha todas as afirmações
verdadeiras.
a)
b)
c)
d)
e)

I e II
II e III
III e IV
I e III
II e IV
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39- No editor de Planilhas Eletrônicas Excel, considere
uma planilha preenchida com os seguintes valores
e fórmulas: a célula A1 com o valor 100, as células
de B1 até B10 com a fórmula =A1-10, a célula B11
com a fórmula que calcula a somatória de B1 até
B10. Ao se selecionar a célula B11, clicar no item
Atingir meta do menu Ferramenta, preencher o
campo Para valor com o valor 1000 e o campo Variando célula com A1 e, finalmente, clicar no botão
OK, é correto afirmar que, após a conclusão desta
seqüência de passos, a célula
a)
b)
c)
d)
e)

DIREITO:
CONSTITUCIONAL
41- Assinale a opção que não constitui competência
administrativa de todos os entes da federação.
a) Zelar pela guarda da Constituição, das leis e
das instituições democráticas.
b) Conservar o patrimônio público.
c) Combater as causas da pobreza.
d) Conceder anistia.
e) Fomentar a produção agropecuária.

A1 receberá o valor 110.
A1 receberá o valor 200.
B1 receberá o valor 90.
B11 receberá o valor 100.
B11 receberá o valor 900.

42- De acordo com o texto da Constituição de 1988, a
estabilidade dos servidores públicos:
a) foi extinta com a Emenda Constitucional
nº 19/1998.
b) exige avaliação especial de desempenho por
comissão instituída para essa finalidade.
c) pode ser perdida em virtude de sentença
judicial recorrível.
d) é amparada, também, para cargos em comissão.
e) será adquirida após prévia aprovação em
estágio probatório de quatro anos.

40- Analise as seguintes afirmações relativas a Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD):
I.

Um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) é um sistema que descentraliza
e organiza todas as informações de um banco de dados, facilitando a leitura dos dados
e, em contrapartida, dificulta a sua manutenção.
II. Uma chave primária não pode desempenhar
a função de identificação única por ser o
primeiro elemento a ser acessado em uma
consulta ao banco de dados.
III. A Normalização é o processo de se reunir
todos os dados que serão armazenados em
um determinado banco de dados e separálos em tabelas.
IV. Quando uma transação detém um bloqueio
exclusivo em um registro, uma solicitação de
outra transação por um bloqueio exclusivo
no mesmo registro fará com que a segunda
transação entre em estado de espera até
que o bloqueio da primeira transação no
referido registro seja liberado.

43- Analise as asserções abaixo relativas ao controle
externo realizado pelo Tribunal de Contas da União e assinale a opção correta.
I.

Compete ao Tribunal de Contas apreciar as
contas prestadas anualmente pelo Presidente da República.
II. Compete ao Tribunal de Contas representar
ao Poder competente sobre irregularidades
ou abusos apurados.
III. As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de
título executivo, caso sejam submetidas ao
Poder Judiciário.
IV. O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, mensalmente, relatório de suas atividades.

Indique a opção que contenha todas as afirmações
verdadeiras.
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

I e II
II e III
III e IV
I e III
II e IV
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Todas estão incorretas.
Somente III está correta.
II e IV estão incorretas.
I e II estão incorretas.
III e IV estão incorretas.
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44- Assinale a opção, entre as assertivas abaixo,
aquela que não é competência exclusiva do Congresso Nacional.

c) O advogado é indispensável à administração
da justiça, sendo inviolável por seus atos e
manifestações no exercício da profissão, nos
limites da lei.
d) Em razão da garantia constitucional da inamovibilidade, os juízes não podem ser compulsoriamente removidos, em hipótese alguma.
e) Os magistrados podem participar da política
partidária, podendo ser elegíveis.

a) Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
b) Autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que
forças estrangeiras transitem pelo território
nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei
complementar.
c) Criação e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública.
d) Zelar pela preservação de sua competência
legislativa em face da atribuição normativa
dos outros Poderes.
e) Fiscalizar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Poder
Executivo, incluídos os da administração
indireta.

ADMINISTRATIVO
47- A vedação do nepotismo no serviço público vincula-se, diretamente, ao seguinte princípio da Administração Pública:
a)
b)
c)
d)
e)

48- Tratando-se da classificação dos atos administrativos, quanto a serem vinculados ou discricionários,
correlacione as duas colunas:

45- Com referência à organização, à competência e ao
funcionamento do Ministério Público, instituição
essencial à função jurisdicional do Estado, assinale a opção incorreta.

1- ato vinculado
2- ato discricionário

a) O Ministério Público da União compreende o
Ministério Público Federal e o Ministério Público Militar.
b) Existe Ministério Público junto aos Tribunais
de Contas.
c) O Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios integra o Ministério Público da
União.
d) O Procurador-Geral da República é nomeado
para exercer mandato de dois anos, permitida
sua recondução.
e) São princípios institucionais do Ministério
Público a unidade, indivisibilidade e independência funcional.

( ) aposentadoria compulsória do servidor aos
70 anos de idade
( ) licença municipal para abertura de estabelecimento comercial
( ) imposição de penalidade a servidor público
ao final de processo administrativo
( ) autorização para cessão de bem público
para evento de natureza filantrópica
( ) contratação direta com base em uma das
hipóteses legais de dispensa de licitação
a)
b)
c)
d)
e)

46- Acerca das garantias da magistratura e das funções essenciais à justiça, assinale a opção correta.
a) Em virtude da garantia da irredutibilidade de
vencimentos, os magistrados não estão sujeitos ao pagamento de tributos sobre sua remuneração.
b) Os magistrados são eleitos pela população da
circunscrição judicial.
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52- Por força da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar nº 101/2000), são estabelecidos limites para as despesas com pessoal do serviço
público. Caso a despesa total com pessoal exceda
a 95% do limite previsto, ficam vedadas várias ações que geram novas despesas. Não se inclui
neste rol de vedações a seguinte hipótese:

49- No âmbito do Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Civis da União ( Lei nº 8.112/90), assinale
a vantagem que se caracteriza como indenização:
a)
b)
c)
d)
e)

adicional noturno
ajuda de custo
adicional de insalubridade
gratificação natalina
hora extra

a) criação de cargo, emprego ou função.
b) alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa.
c) provimento de cargo público vago, salvo reposições nas áreas de educação, saúde e
segurança.
d) revisão geral anual de remuneração, constitucionalmente prevista.
e) concessão de aumento, vantagem ou reajuste
de remuneração, a qualquer título, salvo decorrentes de ordem judicial ou de determinação legal ou contratual.

50- A Lei Federal de processo administrativo (Lei
nº 9.784/99) dispõe sobre os recursos administrativos. Conforme seu comando, não se inclui entre
as hipóteses pelas quais um recurso não será conhecido quando interposto:
a)
b)
c)
d)
e)

por quem não seja legitimado.
após exaurida a esfera administrativa.
fora do prazo.
sem o preparo prévio.
perante órgão incompetente.

DO TRABALHO
53- O instituto da sucessão de empregadores:

51- Na hipótese de rescisão administrativa do contrato
administrativo, provocado pela ocorrência de caso
fortuito ou força maior, sem que tenha havido culpa do contratado, este terá direito às seguintes
parcelas, salvo:
a)
b)
c)
d)
e)

a) configura-se quando a empresa, organizada
em vários estabelecimentos, transfere uma de
suas unidades a terceiro, que continua a
explorar a mesma atividade, no mesmo local,
com os mesmos empregados, sem qualquer
solução de continuidade.
b) confere ao novo titular do empreendimento o
direito de redefinir o conteúdo dos contratos
de trabalho até então celebrados, independentemente da anuência dos empregados.
c) faculta ao trabalhador o direito de considerar
indiretamente rescindido o contrato de trabalho, em face do caráter personalíssimo que
caracteriza essa espécie contratual.
d) impõe ao novo empregador a responsabilidade pelas obrigações trabalhistas nutridas pelo
antigo titular do empreendimento, salvo havendo ressalva expressa em contrário no
instrumento jurídico de alienação do empreendimento.
e) acarreta, automaticamente, a extinção dos
contratos de trabalho, sem direito a indenização, salvo decisão em contrário do novo titular do empreendimento.

lucros cessantes.
prejuízos regularmente comprovados.
devolução de garantia.
pagamento do custo da desmobilização.
pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.
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56- Considerando as regras especiais de proteção ao
trabalho do menor, aponte a opção incorreta.

54- Acerca dos princípios do Direito do Trabalho, assinale a opção incorreta.

a) O trabalho do menor com idade entre 14 anos
e 16 anos de idade apenas é admitido na
condição de aprendiz.
b) O trabalho em condições de agressão à saúde, executado por trabalhador com 16 anos
de idade, impõe ao empregador a obrigação
de pagamento do adicional de insalubridade,
em nível proporcional ao nível de agressão
experimentado.
c) É vedado ao menor prestar serviços em estabelecimentos prejudiciais à sua moralidade,
tais como boates e outros que comercializam
bebidas alcoólicas a varejo.
d) Ao trabalhador menor é lícito firmar recibos
de quitação salarial sem a assistência de
seus responsáveis, salvo em se tratando de
rescisão do contrato de trabalho.

a) O princípio da irrenunciabilidade expõe a
noção de que todos os atos de despojamento
patrimonial praticados por trabalhadores, durante a vigência das relações de emprego,
estão gravados com nulidade absoluta.
b) O princípio da primazia da realidade estabelece que o real conteúdo da relação jurídica é
determinado pelo que se observa no dia-a-dia
da execução do contrato de trabalho, razão
pela qual nenhuma irregularidade há no pagamento de salário em quantia inferior à inicialmente pactuada, desde que essa realidade
tenha sido sempre vivenciada pelos contratantes.
c) O princípio da proteção determina que as
regras legais trabalhistas sejam interpretadas
de forma a possibilitar os melhores resultados
aos trabalhadores.
d) O princípio da continuidade da relação de emprego gera a presunção de que o trabalhador
tem interesse na preservação do contrato de
trabalho, fonte de sua subsistência, pelo que
não se pode presumir, sem quaisquer outros
elementos, a ocorrência de resilições contratuais por iniciativa de empregados.
e) O princípio da inalterabilidade contratual em
prejuízo do operário não é aplicável quando o
empregador, enfrentando dificuldades econômicas, obtém concordata.

e) Ao menor com idade de 16 anos é vedado o
labor em atividade que o exponha a risco de
vida.

57- Considerando as regras especiais de proteção ao
trabalho da mulher, aponte a opção incorreta.
a) Ao empregador é vedado empregar mulher em
serviço que demande o emprego de força muscular superior a vinte quilos para o trabalho
contínuo ou vinte e cinco quilos para o trabalho
ocasional, salvo se exercida a atividade com
aparelhos mecânicos.
b) A jornada de trabalho da empregada mulher que
estiver amamentando deve ser acrescida de
dois intervalos especiais de trinta minutos cada
um, sem prejuízo do intervalo para refeição e
descanso.
c) Em caso de adoção de criança com idade de
dois anos, a licença-maternidade terá a duração
mínima de 120 dias.
d) Ocorrendo aborto não criminoso, a empregada
terá direito a licença com duração de duas semanas, assegurada a preservação do posto que
ocupava na empresa antes de seu afastamento.
e) Salvo quando não prevista jornada inferior ou
disposição em norma coletiva em contrário, a
jornada de trabalho da mulher será de oito horas diárias e quarenta e quatro semanais.

55- Sobre as fontes do Direito do Trabalho, aponte a
opção correta.
a) As greves e os movimentos sociais organizados pelos trabalhadores representam as fontes formais do Direito do Trabalho.
b) As convenções coletivas de trabalho, firmadas por sindicatos patronais e profissionais,
qualificam-se como fontes heterônomas do
Direito do Trabalho.
c) As leis representam as fontes autônomas por
excelência do Direito do Trabalho.
d) O regulamento de empresa, elaborado sem
qualquer participação do sindicato profissional
correspondente, classifica-se como fonte
autônoma do Direito do Trabalho.
e) Os costumes, práticas reiteradas de determinadas condutas, reconhecidas como consentâneas com os deveres jurídicos impostos ao
corpo social, representam uma das fontes
formais do Direito do Trabalho.
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58- A propósito do contrato de trabalho, aponte a opção incorreta.

60- Sobre a Justiça do Trabalho, aponte a opção incorreta.

a) A competência territorial dos órgãos de primeiro grau de jurisdição é determinada pela
localidade em que o trabalhador prestar serviço, ainda quando contratado noutro local ou
no estrangeiro.
b) Os litígios resultantes de contratos de empreitada, em que o empreiteiro seja operário ou
artífice, devem ser julgados pela Justiça do
Trabalho.
c) Os conflitos entre trabalhadores avulsos e os
órgãos gestores de mão-de-obra estão inseridos na competência da Justiça do Trabalho.
d) As demandas entre sindicatos, envolvendo a
disputa pela representação de determinada
categoria, não são julgadas pela Justiça do
Trabalho.
e) Os litígios entre os trabalhadores cooperados
e as respectivas cooperativas, envolvendo a
correta aplicação das normas estatutárias,
são julgados pela Justiça do Trabalho.

a) Como forma de proteção aos interesses do
trabalhador, o contrato individual de trabalho
deve ser anotado na Carteira de Trabalho e
Previdência Social do trabalhador, sob pena
de nulidade absoluta e de incidência da sanção administrativa ao empregador.
b) É perfeitamente válido quando firmado por
trabalhador com idade igual a 17 anos de
idade, independentemente de autorização de
seus representantes legais.
c) Tratando-se de contrato firmado em caráter
de experiência, deverá observar o prazo máximo de 90 dias, admitida uma única prorrogação dentro desse período.
d) Qualquer alteração das cláusulas do contrato
de trabalho só será válida se contar com a expressa aquiescência do trabalhador e, ainda
assim, desde que não lhe resultem prejuízos
diretos ou indiretos, sob pena de nulidade.
e) O contrato de trabalho é comutativo, sinalagmático e de trato sucessivo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
61- Com base no Código de Ética Profissional do Assistente Social e na Lei nº 8.662/93, que regulamenta a profissão de Assistente Social, julgue os
itens abaixo e assinale a opção correta.

59- A propósito das convenções coletivas de trabalho,
assinale a opção incorreta.
a) As convenções coletivas de trabalho constituem acordos de caráter normativo firmado por
dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais, que objetivam a introdução de condições de trabalho que
serão aplicáveis, no âmbito de suas representações, às relações individuais de trabalho.
b) As convenções coletivas de trabalho aplicam-se
a todos os empregados alcançados pelo âmbito
de representação das entidades signatárias,
independentemente da condição de sindicalizados.
c) As disposições das convenções coletivas de
trabalho celebrados por sindicatos representativos de categorias diferenciadas apenas são
aplicáveis aos contratos de trabalho quando as
empresas estiveram representadas na negociação por órgão de classe de sua categoria.
d) As federações profissionais apenas podem
firmar convenções coletivas de trabalho quando
restar frustrada a iniciativa nesse sentido por
parte do sindicato profissional competente.
e) De acordo com a legislação em vigor, as convenções coletivas de trabalho devem ser depositadas perante as Delegacias Regionais do
Trabalho, no prazo de oito dias de sua celebração, apenas produzindo efeitos a partir de três
dias da data desse depósito.
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( ) Um dos princípios que fundamentam a prática do assistente social é o compromisso
com a qualidade dos serviços prestados à
população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional.
( ) É dever do assistente social abster-se, no
exercício da profissão, de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da
liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos
competentes.
( ) É permitido ao assistente social depor como
testemunha sobre situação sigilosa do usuário de que tenha conhecimento no exercício
profissional desde que seja autorizado.
( ) É vedado ao assistente social realizar crítica
pública a colega e outros profissionais, ainda
que de maneira objetiva, construtiva e comprovável.
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63- Segundo a Lei que regulamenta a profissão (Lei
nº 8.662/1993) são atribuições privativas do Assistente Social:

( ) É direito do assistente social integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais de
trabalho do profissional, tanto no que se
refere à avaliação da conduta profissional,
como em relação às decisões quanto às
políticas institucionais.
a)
b)
c)
d)
e)

a) orientar indivíduos e grupos de diferentes
segmentos sociais no sentido de identificar
recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos.
b) planejar, executar e avaliar pesquisas que
possam contribuir para a análise da realidade
social e para subsidiar ações profissionais.
c) prestar assessoria e apoio aos movimentos
sociais em matéria relacionada às políticas
sociais, no exercício e na defesa dos direitos
civis, políticos e sociais da coletividade.
d) coordenar, elaborar, executar, supervisionar e
avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social.
e) encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população.

V, F, F, F, V
V, V, F, F, V
V, V, V, V, F
F, V, F, V, F
F, V, V, V, F

62- De acordo com Maria Lúcia Silva Barroco (2001),
os fundamentos da ética profissional ultrapassam
a profissão. Sobre o assunto, julgue os itens que
se seguem, marcando F para falsa e V para verdadeiro e assinale a opção correta.
( ) Os projetos societários estabelecem mediações com as profissões na medida em que
ambos têm estratégias definidas em relação
ao atendimento das necessidades sociais,
com direções éticas e políticas determinadas.
( ) Embora a ideologia seja a única mediação
da profissão, ela não está presente nas orientações de valor ético-moral e na direção
política da ética profissional.
( ) O compromisso e a responsabilidade são
categorias éticas inelimináveis das profissões, mesmo que, em determinadas circunstâncias, possam não ser conscientes para
parte de seus agentes.
( ) O Código de 1993 trata de dimensão práticooperativa, tendo por eixo a defesa e a universalização dos direitos sociais e de mecanismos democráticos de regulação social.
a)
b)
c)
d)
e)

64- Não corresponde ao pensamento de Pedro Demo
(2003) sobre as impropriedades que podem ser
notadas nas políticas de combate à pobreza, a seguinte opção:
a) Redução da pobreza à carência material,
sobretudo à falta de renda.
b) Interesse sistemático pelas lutas políticas dos
marginalizados.
c) Redução da política social à iniciativas estatais e governamentais.
d) Tendência crescente de ocupação privada de
espaços públicos (“terceiro setor”).
e) Aceitação de ofertas compensatórias como se
fossem redistributivas.

V, F, V, V
V, V, F, V
F, V, F, V
F, F, V, V
V, V, F, F
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67- Assinale a opção que não se aplica à intervenção
profissional no processo prático-operativo próprio
do Serviço Social, de acordo com o paradigma da
correlação de forças.

65- A filantropia no Brasil está enraizada na história
trazendo em seu bojo o trabalho voluntário. Sobre
a atualidade deste assunto, assinale a opção
incorreta.

a) O aumento do poder dos clientes implica tornar
explícita a relação de poder na intervenção
profissional, por exemplo, fazendo um contrato
claro com os usuários e clarificando os papéis
de cada um.
b) Para captar as relações em jogo é preciso elaborar instrumentos dinâmicos de documentação como diários, genogramas, destacando-se a percepção dos usuários em contraposição àquelas das instituições e dos próprios
técnicos.
c) Na intervenção de redes, o profissional de Serviço Social mantém sua distância não fazendo
parte das relações sociais do sujeito.
d) As estratégias de intervenção devem combinar
as redes de relações primárias com as redes
secundárias para fortalecer o patrimônio, poder,
a crítica e a autonomia do sujeito.
e) O mapa das redes deve compreender as principais datas da história e do cotidiano do sujeito
no âmbito familiar e individual e no âmbito dos
movimentos e grupos sociais.

a) O terceiro setor é composto por um amplo e
diversificado conjunto de organizações e
iniciativas privadas que prestam serviços
sociais a pessoas em situação de vulnerabilidade, assumindo finalidades públicas.
b) Há um deslocamento de ações públicas privadas em direção e em favor das iniciativas
públicas estatais.
c) Crescem iniciativas de intervenção social de
empresas com “responsabilidade social”, que
mobilizam recursos financeiros e humanos
consideráveis.
d) Corre-se o risco da privatização de serviços
que deveriam ser universalizados no âmbito
público.
e) As redes solidárias da cultura participativa e
da colaboração voluntária passam a se constituir dimensões da política social identificando-se como privado/público ou privado sem
fins lucrativos.
66- Marque F para falsa e V para verdadeira e assinale a opção correta.
Na relação histórica entre a sociedade civil e o Estado, ao criticar o Estado de Bem-Estar, são argumentos do neoliberalismo:

68- Ao refletir sobre o Serviço Social no processo de
reprodução das relações sociais, Marilda Iamamoto (1997) discute o Conservadorismo e o Movimento de Reconceituação:

( ) o excessivo gasto governamental com políticas sociais públicas é nefasto para a economia, por gerar o déficit orçamentário e
consumir a poupança interna.
( ) a regulação do mercado pelo Estado é positiva por orientar os investimentos capitalistas
nos setores mais produtivos.
( ) o Estado Social é despótico por negar aos
usuários dos serviços sociais oportunidades
de escolhas e autonomia de decisão.
( ) o Estado Social é mais econômico por gastar
adequadamente os poucos recursos oriundos dos impostos.
( ) o Estado Social é paternalista e, por isso,
moralmente condenável por incentivar a
ociosidade e a dependência.
a)
b)
c)
d)
e)

I.

II.

III.

IV.

V, F, V, F, F
F, V, F, F, F
F, V, F, V, V
V, F, V, F, V
V, F, V, V, F
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Tem características mecanicistas a visão de
que o Serviço Social é uma profissão de
caráter conservador que sustenta um suposto poder monolítico vigente.
Tem características voluntaristas a visão de
que o Serviço Social é uma atividade transformadora ou revolucionária por superestimar a eficácia política da atividade profissional.
Subestima o papel dos movimentos sociais e
das organizações políticas das classes sociais no processo de transformação da sociedade, enquanto sujeitos históricos.
Parece desconhecer a realidade profissional
do mercado de trabalho no qual os assistentes sociais se inserem como assalariados,
dependentes de vínculo empregatício com
organismos institucionais.
A profissão está fadada a reforçar de maneira inexorável o poder vigente de forma que a
busca de uma prática inovadora é uma ilusão, não restando à categoria qualquer possibilidade de ser sujeito de sua prática.
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71- Acompanhando o processo de urbanização e modernização da sociedade brasileira, observa-se
como mudança na organização das famílias:

Referem-se ao Movimento de Reconceituação os
itens:
a)
b)
c)
d)
e)

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

a) o aumento do número de famílias recasadas
ou recombinadas, que agregam outros integrantes que não possuem vínculos de consangüinidade.
b) a diminuição da qualidade e intensidade das
relações afetivas como elo agregador e determinante na manutenção de laços entre as
pessoas valorizando-se o aspecto legal.
c) aumento do tamanho médio das famílias com
a diminuição das unidades unipessoais.
d) diminui o número de famílias chefiadas por
mulheres tanto nas áreas urbanas quanto nas
áreas rurais.
e) decresce a participação da mulher no mercado de trabalho aumentando a disponibilidade
para a vivência doméstica.

69- Assinale a opção que não corresponde à influência
do pensamento positivista nos fundamentos da
pesquisa nas ciências sociais.
a) O mundo social opera de acordo com leis causais.
b) O alicerce da ciência é a observação sensorial.
c) Apropria-se da linguagem de variáveis como
forma de expressar generalizações com precisão e objetividade.
d) A análise social é objetiva se realizada por
instrumentos padronizados e neutros.
e) Aprofunda-se no mundo dos significados das
ações e relações humanas.

72- Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, assinale a opção incorreta.
a) Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos
direitos e qualificações, proibidas quaisquer
designações discriminatórias relativas à filiação.
b) Os estabelecimentos de atendimento à saúde
deverão proporcionar condições para permanência em tempo integral de um dos pais ou
responsável, nos casos de internação de
criança ou adolescente.
c) Os casos de suspeita ou confirmação de
maus-tratos contra criança ou adolescente
serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade.
d) A guarda confere à criança ou ao adolescente
a condição de dependente, para todos os fins
e efeitos de direito, inclusive previdenciários.
e) O pátrio poder será exercido pelo pai, admitindo-se, porém, seu exercício pela mãe no
caso da ausência paterna motivada por abandono do lar ou falecimento.

70- De acordo com Myrian Veras Baptista (2000), elementos fundamentais de dialética são reconhecíveis no momento da avaliação no processo de
planejamento. Julgue os itens abaixo, e assinale a
opção correta.
( ) A dimensão do futuro (é feita no presente a
análise crítica do passado).
( ) A dimensão da historicidade (as determinações da sociedade maior sobre a ação localizada).
( ) A dimensão da contradição (negação do
planejado e superação da ação realizada).
( ) A dimensão do enfrentamento da reificação
(o desempenho será determinado pelo controle das variáveis postas pela sociedade).
a)
b)
c)
d)
e)

F, F, V, V
V, V, F, F
V, V, V, V
F, F, F, F
F, V, F, V
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73- Assinale a opção que não se enquadra entre as
ações e serviços de saúde que integram o Sistema
Único de Saúde – SUS e que são desenvolvidos
de acordo com diretrizes e princípios.
a)
b)
c)
d)
e)

e) Entende-se o grupo como um conjunto de
pessoas interdependentes, uma totalização
construída e acabada.
76- Sobre as características da pesquisa em Serviço
Social assinale a opção incorreta.

Universalidade
Integralidade
Regionalização
Centralização
Participação

a) O estudo de caso é usado quando se deseja
analisar situações concretas, nas suas particularidades.
b) Há um falso dilema no confronto entre as
técnicas qualitativas e quantitativas de pesquisa, sendo enfocadas como perspectivas
aparentemente opostas e até excludentes.
c) A realidade é uma construção social da qual o
investigador participa e os fenômenos são
compreendidos dentro de uma perspectiva
histórica e holística.
d) A pesquisa qualitativa utiliza a experimentação, uma criação artificial cuja operacionalização faz uso de uma lógica hipotéticodedutivo.
e) A abordagem qualitativa parte do fundamento
de que há uma relação dinâmica entre o
mundo real e o sujeito.

74- Sobre a interdisciplinaridade como uma prática
nas diversas áreas de atividade do Assistente Social, assinale a opção incorreta.
a) Os profissionais buscam contribuir com os
conhecimentos técnico-científicos de sua
disciplina, estudo e superação de determinadas situações.
b) É uma relação de reciprocidade, de mutualidade, que pressupõe uma atitude diferente
assumida frente ao problema de conhecimento.
c) Busca substituir a concepção fragmentária
pela concepção unitária do ser humano.
d) É compreendida como postura profissional
que permite se pôr a transitar o espaço da
diferença.
e) Tende a cristalizar os poderes dos diversos
tipos de profissionais implicados na atividade
levando a resultados autoritários.

77- Sobre a atuação do Assistente Social, assinale a
opção incorreta.
a) A dimensão sócio-educativa no trabalho do
assistente social não é algo que seja exterior
à prestação de serviços materiais, mas sim
algo que lhe é inerente e que lhe dá sentido e
direção.
b) A prática assistencial não se reduz à provisão
imediata de ajuda, transformando-se em instância de mediação fundamental ao avanço
da consciência e apropriação de bens e serviços.
c) O assistente social não desempenha suas
atividades como profissional autônomo, não
dispondo do controle das condições materiais
e organizacionais de seu exercício.
d) A autonomia relativa da profissão permite ao
assistente social estabelecer relações singulares com os usuários que se concretiza no
caráter não rotineiro de sua intervenção a
partir de seus conhecimentos.
e) As metodologias de ação e o instrumental
técnico utilizado pelo assistente social são
independentes do projeto profissional.

75- Sobre a prática profissional do Assistente Social
realizada com grupos e indivíduos, assinale a opção correta.
a) Na falta de compreensão do seu objeto profissional no trabalho com grupos ou indivíduos, os assistentes sociais buscam soluções
para problemas de ordem psicológica mais do
que social, individual mais que coletivo.
b) Enquanto nos sofrimentos psíquicos esperam-se mudanças coletivas e/ou novas relações sociais sob bases democráticas, no
sofrimento social espera-se atingir as realidades internas dos indivíduos.
c) Em seu espaço de atuação, não é função do
assistente social questionar e criticar as relações de autoridade e dominação que possam
se reproduzir no interior dos processos de
entrevista e reunião.
d) Ao privilegiar o trabalho coletivo, o objetivo
principal do assistente social é economizar
recursos humanos institucionais.
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80- De acordo com Potyara A. P. Pereira (1996), alguns pressupostos estão incorporados aos princípios da Lei Orgânica da Assistência Social –
LOAS. Entre os abaixo indicados, assinale a opção
que não se aplica a esses pressupostos.

78- Sobre alguns conceitos relativos ao processo de
planejamento social, assinale a opção correta.
a) O programa é na prática um conjunto de projetos que podem estar desvinculados entre si.
b) O plano é o instrumental mais próximo da
execução, devendo detalhar as atividades a
serem desenvolvidas.
c) A elaboração de projetos, em geral, acompanha um roteiro pré-determinado, o qual, via
de regra, é definido de acordo com as necessidades e exigências do órgão de execução
e/ou financiador.
d) Quanto maior o âmbito e menor o detalhamento de um documento mais ele se caracteriza como um projeto, e quanto menor o âmbito e maior o grau de detalhamento, mais ele
terá características de plano.
e) Os objetivos setoriais de um projeto irão se
constituir nos objetivos gerais do programa.

a) Obra exclusiva do Estado, a assistência social não comporta a participação de setores da
esfera privada.
b) Descentralização da assistência social como
forma de torná-la mais transparente e compatível com as necessidades locais.
c) Como um direito de cidadania, a assistência
social somente se realiza se integrada às
demais políticas sócio-econômicas setoriais.
d) Como política pública, a assistência social é
um processo sistemático, continuado e previsível de atendimento das necessidades sociais básicas.
e) A assistência social deve guiar-se pelo critério
das necessidades sociais e não pelas demandas do mercado ou da rentabilidade econômica.

79- Sobre o Benefício de Prestação Continuada – BPC
- previsto na Lei Orgânica de Assistência Social –
LOAS assinale a opção correta.
a) O BPC pode ser acumulado pelo beneficiário
com qualquer outro benefício no âmbito da
seguridade social.
b) A situação de internado suspende o direito do
idoso ou do portador de deficiência ao BPC.
c) Para efeito de concessão do BPC, a pessoa
portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho.
d) O BPC deve ser revisto a cada 4 (quatro)
anos para avaliação da continuidade das
condições que lhe deram origem.
e) Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou
idosa a família cuja renda mensal seja inferior
a (1/2) meio salário mínimo.
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