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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo

designado com o código C , caso julgue o item CERTO ; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO .
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as

devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas
provas.

• Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Células que dormem

1 Um dos grandes entraves biológicos à conquista do

espaço são as viagens longas demais. Biólogos norte-

americanos anunciaram na semana passada os resultados de

4 uma pesquisa que pode resolver esse problema. Eles

colocaram ratos em estado de animação suspensa, um tipo de

hibernação no qual o organismo passa a funcionar de forma

7 tão lenta que a necessidade de oxigênio das células se reduz

drasticamente. A temperatura interna cai e as funções vitais

se reduzem a um ritmo mínimo, levando a um estado de sono

10 profundo, semelhante ao coma.

As aplicações dessa técnica em seres humanos

prometem revolucionar a medicina em várias frentes. Em

13 tese, seria possível combater o câncer com maior eficiência,

fazendo que as células sadias vizinhas dos tumores resistam

a doses mais altas de radiação. A hibernação pode também

16 ajudar a evitar os danos causados por infartos e derrames

cerebrais e a acelerar a cicatrização das feridas em diabéticos,

reduzindo os riscos de amputação. Na exploração do espaço,

19 a animação suspensa facilitaria o envio de missões tripuladas

a planetas distantes como Júpiter e Saturno. Em viagens como

essas, com duração maior do que sete anos, os astronautas

22 passariam boa parte do tempo dormindo. Eles não

precisariam de comida nem de água e não se submeteriam

ao enorme stress psicológico causado pelo interminável

25 confinamento.

Colocar seres humanos para hibernar não é fantasia do

cinema. Há registros de dezenas de pessoas que, devido a

28 acidentes, foram congeladas até o ponto de não mais respirar

e sobreviveram. Entender a ligação entre esses casos e a

técnica de indução à animação suspensa é um dos desafios de

31 biólogos e cientistas contemporâneos.

Veja, 27/4/2005, p.106 (com adaptações).

Com relação às idéias do texto acima e às estruturas gramaticais

nele utilizadas, julgue os itens a seguir.

1 O texto trata de uma pesquisa em que o desenvolvimento de

uma única técnica inovadora pode servir a dois propósitos

distintos: a saúde e as conquistas espaciais.

2 O título “Células que dormem” é retomado no texto pelas

expressões “animação suspensa” (R.5), “hibernação” (R.6) e

“ritmo mínimo” (R.9).

3 A oração “que a necessidade de oxigênio das células se

reduz drasticamente” (R.7-8) expressa uma conseqüência em

relação à oração anterior.

4 As expressões verbais “levando” (R.9), “fazendo” (R.14) e

“reduzindo” (R.18) podem ser substituídas, respectivamente,

pelas estruturas alternativas o que leva, o que faz e o que

reduz, sem comprometer o sentido das orações em que

ocorrem.

5 O uso da expressão “Em tese” (R.12-13) indica que a técnica

de hibernação ainda se encontra em um nível teórico, sem ter

sido testada de fato na cura de doenças crônicas como o

câncer.

6 Na passagem “resistam a doses mais altas” (R.14-15), a

ausência de crase no “a” se deve ao fato de o verbo resistir

não exigir preposição.

7 A palavra “stress” (R.24) está destacada, pois trata-se de um

estrangeirismo e sua grafia não está registrada de acordo

com as normas ortográficas da língua portuguesa.

8 Processos de hibernação nunca foram registrados nos seres

humanos além dos limites da ficção cinematográfica.

Suponha que um grupo de cientistas deseje enviar os resultados

de uma pesquisa para apreciação das instituições patrocinadoras

e, para tanto, redija o documento seguinte.

Washington, 23 de abril de 2005.

Do Coordenador do Projeto Hibernação

Ao Sr. Patrocinador

Senhor Patrocinador,

Encaminho a Vossa Senhoria os resultados

parciais do Projeto Hibernação desenvolvido por este

núcleo de pesquisa para sua devida apreciação.

Aguardo manifestação por parte dessa

instituição e coloco-me à disposição para os

esclarecimentos que se fizerem necessários.

Cordialmente,

Fulano de Tal

Com relação à correspondência oficial acima, julgue os itens que

se seguem.

9 O texto é um ofício, tipo de comunicação adequada ao

encaminhamento de documentos entre instituições.

10 O uso da expressão “Cordialmente” está inadequado, pois o

contexto exige um fechamento mais formal.
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Com relação à janela do Outlook Express 6 (OE6) ilustrada

acima, julgue os itens seguintes, considerando que a mensagem

de correio eletrônico mostrada na janela esteja em processo de

edição, em um computador PC, cujo sistema operacional é o

Windows XP Professional.

11 Caso o botão  seja clicado, será iniciado processo de

envio da mensagem de correio eletrônico que está sendo

editada aos destinatários de endereços eletrônicos

mario@provedor1.com.br e paulo@provedor2.com.

12 O erro de grafia presente em “semanda”, no texto da

mensagem de correio eletrônico mostrado, pode ser

encontrado com o auxílio do botão .

Julgue os itens a seguir, considerando a figura acima, que mostra

parte de uma janela do Word 2000.

13 As opções encontradas no menu  incluem as

mostradas a seguir.

14 Caso se deseje abrir documento do Word armazenado em

disquete ou no disco rígido do computador em uso, é

possível fazê-lo por meio de opção encontrada no menu

.

15 Por meio de opção encontrada no menu , é possível

pesquisar na Internet páginas web relacionadas a

determinada palavra selecionada no documento. Para isso, é

necessário que o computador em uso tenha uma conexão do

tipo ADSL.

Considere que a janela do Internet Explorer 6 (IE6) ilustrada

acima esteja em execução em um computador PC, cujo sistema

operacional é o Windows XP Professional. Julgue o próximo

item, considerando ainda a página web mostrada na janela

do IE6.

16 Para visualizar o conteúdo da página web apresentada que

não está sendo mostrado pelo fato de o tamanho da janela do

IE6 não estar adequadamente ajustado, o IE6 disponibiliza

ao usuário os recursos das barras de rolagem horizontal e

vertical e o botão . Caso esse botão seja clicado, será

possível ao usuário, ao mover o ponteiro do mouse sobre a

área de páginas do IE6, posicionar a parte que se deseja

visualizar da página web que está sendo visitada na região

adequada da janela do IE6. 

Com relação ao Windows XP Professional, julgue os itens

subseqüentes.

17 Caso haja uma janela do Word 2002, uma do Excel 2002 e

uma do PowerPoint 2002 abertas, e a janela do Word esteja

em primeiro plano, para se fazer que outra janela passe para

o primeiro plano, é suficiente pressionar e manter

pressionada a tecla § e, em seguida, pressionar a

tecla ¦.

18 Como atualmente o Microsoft Office XP já é parte integrante

do Windows XP Professional, esta versão do Windows não

contém o acessório denominado Bloco de notas.
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A figura acima mostra uma janela do Excel 2002 contendo uma

planilha em processo de edição. Com relação a essa janela e ao Excel

2002, julgue os itens a seguir.

19 Para se mover os conteúdos das células A2, A3 e A4 para,

respectivamente, as células D3, D4 e D5, é suficiente realizar a

seguinte seqüência de ações: posicionar o ponteiro do mouse

sobre o centro célula A2; pressionar e manter pressionado o

botão esquerdo do mouse; posicionar o ponteiro do mouse no

centro da célula A4; liberar o botão esquerdo do mouse;

pressionar e manter pressionada a tecla §; teclar x; liberar

a tecla §; clicar a célula D3; clicar .

20 Sabendo que as células A2 e B1 não estão formatadas como

negrito, para se aplicar negrito aos conteúdos dessas células, é

suficiente realizar a seguinte seqüência de ações: clicar a célula

A2; clicar ; clicar ; clicar a célula B1.

Que o Brasil é um país desigual já se sabe. Mas o Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou uma nova faceta

do problema: em 2002, nove cidades concentravam 25% do Produto

Interno Bruto (PIB) brasileiro. Dos 5.600 municípios, 70 respondiam

por metade de todos os bens e serviços produzidos no país. Nessas

cidades, morava um terço da população brasileira. Em situação

inversa, 1.272 cidades contribuíam com só 1% do PIB, segundo a

inédita publicação Produto Interno Bruto dos Municípios (1999-

2002).

As nove cidades com os maiores índices de PIB têm, juntas,

apenas 14,7% dos habitantes do país. Segundo especialistas, essa

concentração de poder econômico é reflexo direto do nível de

industrialização. Os dados mostram que houve pequena

desconcentração do PIB municipal. Em 1999, as sete cidades que

respondiam por 25% da produção nacional eram capitais. Em 2002,

Porto Alegre perdeu posição e cidades como Duque de Caxias – RJ,

São José dos Campos – SP e Guarulhos – SP ingressaram no grupo

de municípios com maior PIB. Há quem afirme ter ocorrido a

“chamada desconcentração concentrada”. Ou seja: as atividades

econômicas saem das maiores cidades e migram para locais do

interior próximos e com boa rede de infra-estrutura e serviços.

Folha de S. Paulo, 4/5/2005, p. B1 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a

abrangência do tema que ele focaliza, julgue os itens de 21 a 30.

21 De acordo com os dados apresentados no texto, cerca de

1,3% dos municípios brasileiros é responsável por

metade dos bens e serviços produzidos pelo país.

22 Infere-se do texto que as cidades que apresentam os

maiores índices de PIB são as mesmas que, sozinhas,

concentram a maior parte da população brasileira.

23 A industrialização, tal como mencionado no texto,

amplia consideravelmente o potencial econômico dos

municípios, entre outras razões, por se tratar de uma

atividade que, além de seu próprio peso, agrega

inúmeros outros serviços em torno de si.

24 Consultorias, instituições financeiras, empresas de

segurança e fornecedores de maneira geral são exemplos

expressivos e conhecidos de atividades econômicas que

costumam fixar-se em áreas onde as fábricas se instalam.

25 A partir das informações contidas no texto, é correto

afirmar que Manaus, localizada praticamente no coração

da floresta amazônica, certamente tem um PIB bastante

inferior aos dos centros urbanos industrializados do

Centro-Sul do país.

26 A ‘desconcentração concentrada’ a que se refere o texto

demonstra que a assimetria continua marcando a

trajetória do Brasil. As cidades do interior que

ingressaram no grupo das mais ricas, citadas no texto,

estão localizadas no Sudeste do país, a reiterar as

diferenças com outras regiões, como o Norte e o

Nordeste.

27 Entre as conclusões possíveis que a leitura do texto

propicia, uma salta aos olhos: em face da dimensão

continental do país, quanto maior o número de

municípios existentes no B rasil, maiores as

possibilidades de se obter um desenvolvimento

equânime, racional e nacionalmente bem distribuído.

28 Tendo um baixo índice de urbanização, com uma

população majoritariamente rural, o Brasil ainda deverá

levar anos para ter a solidez industrial que lhe permita

situar-se entre as vinte economias mais poderosas do

planeta.

29 De maneira geral, a frágil estrutura ferroviária e o

sofrível estado de conservação das rodovias brasileiras

são considerados entraves ao maior dinamismo da

economia nacional, pois dificultam o transporte e

majoram o preço final das mercadorias.

30 Integralmente construída e em plena operação, a

Ferrovia Norte-Sul já desempenha o papel que dela se

esperava: aproximar áreas produtoras e consumidoras do

país e permitir o escoamento da produção brasileira,

sobretudo a de grãos, pelos portos do Centro-Oeste, mais

modernos e com menor custo operacional.
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Considere a proposição: Se meu cliente fosse culpado, então a

arma do crime estaria no carro. Simbolizando por P o trecho

meu cliente fosse culpado e simbolizando por Q o trecho a arma

estaria no carro, obtém-se uma proposição implicativa, ou

simplesmente uma implicação, que é lida: Se P então Q, e

simbolizada por P →  Q. Uma tautologia é uma proposição que é

sempre V (verdadeira). Uma proposição que tenha a forma

P →  Q é V sempre que P for F (falsa) e sempre que P e Q

forem V. Com base nessas informações e na simbolização

sugerida, julgue os itens subseqüentes.

31 A proposição “Se meu cliente fosse culpado, então a arma

do crime estaria no carro. Portanto, se a arma do crime

não estava no carro, então meu cliente não é culpado.” é

uma tautologia.

32 A proposição “Se meu cliente fosse culpado, então a arma

do crime estaria no carro. Portanto, ou meu cliente não é

culpado ou a arma do crime estaria no carro.” não é uma

tautologia.

O diagrama apresentado acima é percorrido de cima para baixo,

seguindo-se as setas. As instruções escritas nos retângulos são

atribuições, ou seja, o valor calculado na expressão à direita é

atribuído à variável da esquerda do símbolo :=. A instrução

escrita no losango é uma condição para se prosseguir na direção

da seta V (verdadeiro) ou da seta F (falso). Com base nessas

informações, julgue os itens a seguir.

33 Se X = 1, então o valor de Z será igual a 3.

34 Se X = , então Z = .

Julgue os itens que se seguem.

35 O número de cadeias binárias (que só contêm 0 e 1) de

8 dígitos, e que tenham exatamente 3 zeros, é superior a 50.

36 Considere que o gerente de um laboratório de computação

vai cadastrar os usuários com senhas de 6 caracteres

formadas pelas letras U, V e W e os números 5, 6 e 7.

É permitida uma única duplicidade de caractere, se o usuário

desejar, caso contrário, todos os caracteres têm de ser

distintos. Nessa situação, o número máximo de senhas que

o gerente consegue cadastrar é 2.880.

Uma moeda é jogada para o alto 10 vezes. Em cada jogada, pode

ocorrer 1 (cara) ou 0 (coroa) e as ocorrências são registradas em

uma seqüência de dez dígitos, como, por exemplo, 0110011010.

Considerando essas informações, julgue os próximos itens.

37 O número de seqüências nas quais é obtida pelo menos uma

cara é inferior a 512.

38 A probabilidade de serem obtidas seqüências nas quais

ocorra coroa nas primeiras 3 jogadas é inferior a .

RASCUNHO
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Considere que a malha quadriculada acima é formada de células
quadradas de lados medindo 0,5 cm. O desenho hachurado
corresponde ao projeto de uma bancada de alvenaria, na
proporção de 1 cm para 80 cm no modelo original. Com base
nessas informações, julgue os itens seguintes.

39 O perímetro da bancada é superior a 7 m.

40 A área da superfície da bancada é superior a 2 m .2

Uma vez que o comportamento real dos seres humanos é
afetado por considerações éticas, e influenciar a conduta humana
é um aspecto central da ética, deve-se admitir que as concepções
de bem-estar têm algum impacto sobre o comportamento real e,
em conseqüência, devem ser importantes para a ética da logística
moderna.

Amartya Sen. Sobre ética e economia. São Paulo: Schwarcz Ltda., 2002 (com adaptações).

Tendo o texto acima por referência inicial e considerando a ética
no serviço público, julgue os itens que se seguem.

41 O exercício de cargo público deve ser pautado na verdade
dos fatos. O servidor público não deve omitir a verdade, a
menos que ela seja contrária a interesses da administração
pública.

42 O trabalho executado por servidor público junto à
comunidade é entendido como parte integrante de seu
próprio bem-estar, visto que, como cidadão, o servidor que
apresenta conduta ética terá o êxito do seu trabalho
convertido em bem-estar da sociedade da qual faz parte. 

43 A função pública é considerada exercício profissional.
Portanto, a vida particular do servidor público e os atos
observados em sua conduta do dia-a-dia não devem ser
objetos de avaliação do conceito de sua vida funcional.

Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação
hipotética acerca do trabalho em equipe e do comportamento
profissional, seguida de uma assertiva a ser julgada.

44 Ênio, gestor de qualidade de uma organização pública, tem
empatia com seus colaboradores no trabalho. Nessa situação,
Ênio é capaz de escutar ativamente, reconhecer as opiniões
e influenciar o comportamento de seus colaboradores.

45 Bruno, administrador público, interage com os demais
colaboradores de seu setor basicamente para compartilhar
informações e tomar decisões que ajudem cada pessoa no
seu desempenho funcional, no campo definido como de
responsabilidade individual. Nessa situação, essa
coletividade funcional com a qual Bruno interage é
denominada equipe de trabalho.

46 Cleide, servidora pública, é lotada há 3 anos no mesmo setor

e tem atitude favorável em relação ao seu trabalho. Nessa

situação, é correto afirmar que a atitude de Cleide é resultado

do julgamento positivo de seu trabalho com relação aos

componentes cognitivo, afetivo e comportamental.

47 Vítor, diretor administrativo de uma empresa pública, tem

3 gerências sob seu comando direto. Vítor adota uma

conduta de congruência entre seus objetivos e os dos

gerentes, exercendo uma influência descendente sobre eles.

Vítor incentiva seus gerentes a ter relação de independência

em relação às decisões setoriais. Nessa situação, a conduta

de Vítor, perante os gerentes, caracteriza uma relação de

poder.

48 Alexandre, gerente de atendimento de um órgão do Poder

Judiciário, pauta sua gestão nos princípios de confiabilidade

e fidedignidade da informação, atenção e cortesia nas

relações interpessoais, discrição e objetividade no tratamento

das necessidades dos clientes e rapidez no atendimento.

Nessa situação, é correto afirmar que os princípios que

norteiam a conduta de Alexandre, como gestor, conferem

eficiência e eficácia no atendimento ao público.

49 Pedro, analista judiciário de um tribunal do trabalho, está em

exercício há 5 anos. Recentemente, Pedro foi convidado a

assumir a gerência de seu setor devido a sua competência

técnica e interpessoal. Em situações de conflito, Pedro busca

identificar o problema e resolvê-lo por meio de discussão

aberta, evitando o enfrentamento dos envolvidos,

minimizando as diferenças entre as partes conflitantes,

enfatizando os interesses comuns e propondo, quando

necessário, a participação em treinamento de relações

humanas. Nessa situação, é correto afirmar que Pedro é

habilidoso na administração de conflitos interpessoais.

50 Ricardo, servidor público, tem entre suas atribuições a

responsabilidade de fazer contatos internos e externos,

ascendentes e descendentes. Nas comunicações ascendentes,

Ricardo utiliza a filtragem de informações. Nessa situação,

é correto afirmar que, fazendo uso dessa barreira à

comunicação, Ricardo está praticando um recurso de

redução de tensão ou de ansiedade para o receptor.

RASCUNHO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Manoel prestou concurso público, e foi aprovado em

primeiro lugar, para o cargo de médico de Instituto Nacional de

Propriedade Industrial (INPI), tendo sido nomeado em 2/6/2005,

com a respectiva publicação da nomeação no Diário Oficial da

União em 2/6/2005.

A respeito da situação hipotética acima e considerando que os

servidores do INPI são regidos pela Lei n.º 8.112, de 11/12/1990

— Regime Jurídico Único, julgue os seguintes itens.

51 Manoel terá de tomar posse no cargo de médico do INPI até

18/6/2005, sob pena de ser tornado sem efeito o ato de

nomeação.

52 Caso Manoel não possa comparecer no dia determinado pelo

INPI para a sua posse, seu irmão poderá tomar posse por ele,

mediante procuração específica.

53 Após tomar posse, Manoel terá até quinze dias para entrar

em exercício no cargo de médico do INPI.

54 Manoel, no ato da posse, terá de apresentar ao INPI

declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.

Acerca da organização do Estado e dos poderes previstos na

Constituição Federal, julgue os próximos itens.

55 Compete privativamente à União legislar sobre seguridade

social, direito tributário, financeiro, penitenciário e

econômico.

56 Para ser presidente da República, o cidadão terá de ter, no

mínimo, 35 anos de idade e, para ser governador de estado,

no mínimo, 21 anos.

57 Constituem competências do Supremo Tribunal Federal:

processar e julgar, originalmente, ação direta de

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou

estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei

ou ato normativo federal e julgar o presidente e o vice-

presidente da República nas infrações penais comuns e nos

crimes de responsabilidade.

Quanto aos direitos e garantias fundamentais previstos na

Constituição Federal, julgue os itens que se seguem.

58 A justiça brasileira concederá sempre mandado de segurança

a quem sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou

coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou

abuso de poder.

59 Para a falta de norma regulamentadora que torne inviável o

exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das

prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à

cidadania, o remédio jurídico é o mandado de injunção.

60 O cidadão brasileiro que queira assegurar o conhecimento de

informações relativas à sua pessoa, constantes de registros

ou bancos de dados de entidades governamentais ou de

caráter público, deverá impetrar ação popular.

61 São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de mãe

brasileira, desde que venham residir no Brasil e optem,

dentro do prazo de um ano, pela nacionalidade brasileira.

62 É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em

qualquer grau, representativa de categoria profissional ou

econômica, na mesma base territorial, que será definida

pelos trabalhadores ou empregados interessados, não

podendo ser inferior à área de um município.

Com relação à Lei n.º 8.429/1992, que dispõe sobre a

improbidade administrativa e o poder de polícia, julgue os itens

a seguir.

63 Constitui ato de improbidade administrativa, importando

enriquecimento ilícito, receber, para si ou para outrem, bem

móvel a título de gratificação ou presente de quem tenha

interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou

amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do

agente público.

64 O responsável por ato de improbidade administrativa que

atentar contra os princípios da administração pública fica

sujeito, entre outras penalidades, ao ressarcimento integral

do dano e à suspensão dos direitos políticos por oito anos.

65 O objeto do poder de polícia é todo bem, direito ou atividade

individual que possa afetar a coletividade.

Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação

hipotética acerca das normas gerais e especiais de tutela do

trabalho, seguida de uma assertiva a ser julgada.

66 Paulo prestava serviços a um supermercado, na função de

repositor de estoques. No curso do contrato, sofreu um

acidente de trânsito, tornando-se paraplégico. Nessa

situação, por força de lei, a jornada de trabalho de Paulo terá

o limite máximo de 6 horas diárias e 36 horas semanais.

67 Depois de cinco anos de trabalho, Jonas resolveu aderir à

proposta de seu empregador, resultante de previsão constante

de norma coletiva de trabalho, deixando de cumprir 44 horas

semanais e passando a observar a jornada de 22 horas

semanais, em regime parcial de trabalho. Seu salário, porém,

foi reduzido à metade, na forma prevista na norma coletiva,

causando-lhe grande desconforto. Nessa situação, a alteração

contratual promovida será nula de pleno direito, em razão

dos prejuízos causados a Jonas.

68 Em razão de dificuldades financeiras vividas, Maria solicitou

a seu empregador que adquirisse suas férias,

comprometendo-se a trabalhar com extrema dedicação no

período previsto para a respectiva fruição, inclusive

cumprindo horas extras, se fosse necessário. Após consultar

seu advogado, o empregador recusou a proposta de Maria.

Nessa situação, agiu com acerto o empregador, pois o direito

às férias, na situação, não poderia ser por ela negociado.

Quanto às normas gerais e especiais de tutela do trabalho, julgue

o item abaixo.

69 Excepcionados os empregados que ocupam cargos de

direção, gerência, chefia e equivalentes, e ainda aqueles que

exercem atividades estranhas aos serviços tipicamente

bancários (portaria e limpeza, contínuos e serventes), a

jornada  de trabalho dos empregados bancários é de 6 horas

diárias e 36 semanais.



UnB / CESPE – TRT / 16.ª Região CADERNO ALUÍSIO AZEVEDO É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Cargo 1: Analista Judiciário – Área: Administrativa – 7 –

Em cada um dos itens subseqüentes, é apresentada uma

situação hipotética acerca do contrato individual de trabalho,

seguida de uma assertiva a ser julgada.

70 Pedro celebrou contrato de experiência por 60 dias com uma

empresa de construção civil, findos os quais lhe foi proposta,

e aceita, a prorrogação desse período por mais 30 dias.

Nessa situação, atingido o termo final previsto e optando a

empresa pela rescisão do contrato, não será devido o

pagamento do aviso prévio.

71 Depois de permanecer desempregada por longo período,

Márcia resolveu aderir a uma cooperativa de mão-de-obra

que operava no setor de asseio e conservação. Preenchidas

as formalidades legais, Márcia recebeu amplas instruções

sobre o sistema de cooperativismo praticado. Em seguida,

foi designada para atuar em uma determinada instituição

pública federal, prestando serviços pessoais, onerosos e

subordinados, em um período que perdurou por mais de dois

anos. Nessa situação, não houve relação de emprego entre

as partes.

A propósito da negociação coletiva de trabalho, julgue os itens

seguintes.

72 Os acordos e as convenções coletivas de trabalho devem

ser celebrados preferencialmente pelas confederações de

trabalhadores e empregadores, ressalvando-se a

possibilidade de delegação sucessiva às respectivas

federações e sindicatos.

73 Considere a seguinte situação hipotética.

Por meio de negociação coletiva, foi instituída a Comissão

de Conciliação Prévia (CCP) no âmbito da categoria dos

trabalhadores no comércio varejista da cidade de São Luís

– MA. Após eleito para integrar a referida comissão, cujas

sessões eram realizadas em dois dias por semana, Mário

comunicou o fato a seu empregador, deixando de

comparecer ao trabalho também nos dias em que não havia

sessões naquela CCP.

Nessa situação, se a licença remunerada do trabalhador

eleito para a referida comissão estiver prevista na norma

coletiva de trabalho, nenhuma sanção poderá ser imposta a

Mário por seu empregador.

Em cada um dos itens que se sucedem, é apresentada uma

situação hipotética acerca do direito a férias e do FGTS, seguida

de uma assertiva a ser julgada.

74 Um ano depois de ter sido contratada, Flávia recebeu a

notícia de seu empregador de que suas férias teriam a

duração de 26 dias, em razão de 4 ausências injustificadas ao

trabalho ao longo do ano anterior. Nessa situação, incorre

em equívoco o empregador, pois as férias deverão ser

concedidas integralmente.

75 Aprovada em concurso público promovido pelo Tribunal

Regional do Trabalho (TRT) da 10.ª Região, Regina

demitiu-se do emprego que mantinha em determinada

empresa pública federal. Nessa situação, considerado o

motivo da rescisão de seu contrato, Regina fará jus à

percepção da indenização de 40% dos depósitos efetuados

em sua conta vinculada do FGTS.

Julgue os itens seguintes, referentes ao direito processual do

trabalho.

76 Considere a seguinte situação hipotética. 

Determinada empresa foi judicialmente notificada a

comparecer à audiência que seria realizada em ação

trabalhista ajuizada por uma de suas ex-empregadas. 

Nessa situação, a empresa poderá apresentar a defesa escrita

antes da data designada para a audiência, mediante protocolo

perante a secretaria da vara correspondente, ou na própria

audiência, sob pena de ser declarada revel e confessa quanto

aos fatos.

77 Na justiça do trabalho, segundo a previsão da Consolidação

das Leis do Trabalho, as reclamações podem ser feitas de

forma escrita ou verbal.

78 Nas ações vinculadas ao denominado procedimento

sumaríssimo, o valor correspondente a cada um dos pedidos

deduzidos deve figurar na petição inicial, não podendo a

soma de todos eles suplantar o limite de 40 salários mínimos.

Em cada um dos próximos itens, é apresentada uma situação

hipotética acerca dos recursos admissíveis no processo do

trabalho, seguida de uma assertiva a ser julgada.

79 Inconformada com o valor que lhe estava sendo cobrado em

determinada execução trabalhista, uma empresa ofereceu

embargos, apontando a existência de erros nos cálculos.

Nessa situação, contra a sentença que vier a ser proferida,

será admissível o recurso de agravo de instrumento.

80 Ao julgar o recurso ordinário apresentado contra a sentença

proferida em reclamação trabalhista, o TRT incorreu em

afronta direta e literal ao texto de determinada lei federal.

Nessa situação, será admissível o recurso de revista ao
Tribunal Superior do Trabalho (TST), no prazo de 8 dias

contados da data da publicação do acórdão.

Julgue os itens que seguem, acerca de direito processual civil.

81 A jurisdição voluntária pressupõe a existência de uma lide,

em que o Estado realiza a gestão pública em torno de

interesses privados, estabelecendo a composição da lide, ou

seja, o juiz soluciona a controvérsia.

82 O réu é competente para alegar na contestação a existência

de litispendência, mas só poderá alegar depois da discussão

do mérito.

83 Nas causas em que houver interesses de incapaz, o

Ministério Público é obrigado a intervir como fiscal da lei,

mas não tem o direito de propor ação.

Para atuar em determinado processo, um advogado tem

procuração geral para o foro, cláusula ad judicia, conferida por

instrumento particular assinado pela parte que lhe confere os

poderes, mas sem o reconhecimento de firma.

Diante da situação hipotética apresentada e das regras processuais

referentes aos procuradores, julgue os itens a seguir.

84 É desnecessário o reconhecimento de firma na referida

procuração, uma vez que essa formalidade não é mais

obrigatória no sistema processual para fins de procuração

com poderes em geral ad judicia ou para poderes especiais

et extra.

85 A procuração mencionada não concede ao advogado poderes

para proceder à renúncia do mandatário ao direito sobre o

qual se funda a ação.
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Julgue os itens que se sucedem, acerca das normas e

procedimentos da administração pública brasileira.

86 O Congresso Nacional pode incluir dispositivo na lei

orçamentária anual tornando obrigatória a execução de

determinados programas. Pode, inclusive, por força de

dispositivo estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal,

estabelecer o cronograma de execução financeira para esses

programas.

87 Lei complementar pode estabelecer a possibilidade da

elaboração de lei orçamentária com validade bienal ou

trienal.

88 O Congresso Nacional não poderá entrar em recesso caso

não vote a lei de diretrizes orçamentárias até o encerramento

da sessão legislativa.

89 O presidente da República tem amparo para vetar por

inconstitucionalidade uma emenda parlamentar aprovada

que cria despesa com base na emissão de títulos da dívida

pública além do valor proposto no projeto de lei

orçamentária anual.

90 O orçamento do governo federal brasileiro utiliza-se da

mesma tabela de classificação funcional que é aplicada pelos

estados e municípios.

91 Considere a seguinte situação hipotética. 

Em situação de urgência, utilizando-se de dotações

orçamentárias autorizadas por créditos extraordinários, um

servidor público autorizou e pagou despesas antes de

empenhá-las, o que fez posteriormente, regularizando a

situação.

Nessa situação, tal procedimento é adequado e usual na

administração pública federal brasileira.

92 O Congresso Nacional pode utilizar-se do SIAFI para

processar eletronicamente as diversas etapas do processo

legislativo da lei orçamentária anual, conforme as

modificações que forem aprovadas.

93 Considere a seguinte situação hipotética. 

O Ministério da Cultura, para criar nova fonte de

classificação de suas receitas, solicitou à Casa Civil a

elaboração de um projeto de lei complementar, e foi

atendido por meio de remessa ao Poder Legislativo de

projeto de lei ordinária.

Nessa situação, o procedimento atende o preceito

constitucional para se alcançar o fim pretendido.

94 Considere a seguinte situação hipotética. 

Servidor federal utilizou-se de suprimento de fundos para

pagar a terceira etapa de uma obra porque o prazo contratual

já estava vencido.

Nessa situação, a conduta do servidor está correta.

95 Considere a seguinte situação hipotética. 

Servidor da embaixada brasileira em Roma efetuou

pagamento em euros para empresa local por meio de ordem

bancária emitida no SIAFI contra limite de saque na Conta

Única do Tesouro Nacional.

Nessa situação, tal ação concorda com as normas de

execução financeira previstas para o SIAFI.

Para a aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada

a licitação na modalidade de pregão. Com relação a esse tema,

julgue os itens que se seguem.

96 A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara,

vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou

desnecessárias, limitem a competição.

97 Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de

meios eletrônicos, devem ser documentados no processo

respectivo, visando a aferição de sua regularidade pelos

agentes de controle.

98 Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de

recursos de tecnologia da informação, nos termos de

regulamentação específica.

99 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de

habilitação que já constem do Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores (SICAF) e sistemas semelhantes

mantidos por estados, pelo Distrito Federal ou pelos

municípios, assegurado aos demais licitantes o direito de

acesso aos dados nele constantes.

100 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar,

imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, quando

lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das

razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,

intimados a apresentar contra-razões em igual número de

dias, que começarão a correr do término do prazo do

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

A contabilidade comercial brasileira adota

101 regime de competência.

102 mecanismos de depreciação.

103 o ativo e o passivo compensados, para registro de ativos e

passivos potenciais.

De acordo com Marco Aurélio P. Dias (Administração de

Materiais, Atlas, 1995, p. 12), a administração de materiais

compreende o agrupamento de materiais de várias origens e a

coordenação dessa atividade com a demanda de produtos ou

serviços da empresa. Considerando essa assertiva, julgue os

seguintes itens, acerca dos conceitos e dimensionamento

relativos ao controle de estoque.

104 Matéria-prima é toda quantidade de produtos estocados em

cada uma das fases produtivas.

105 Estoque é toda porção armazenada de mercadoria, ou seja,

aquilo que é reservado para ser utilizado em tempo oportuno.
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106 Com relação aos custos, o controle de estoque deve focar-se

nos custos de pedido e de armazenagem, pois duas variáveis

influenciam no aumento do custo: o custo de pedido e o

custo de capital.

107 O depósito pode ser conceituado como o setor que tem por

missão receber, conferir, armazenar, conservar e distribuir

tudo o que é adquirido pelo setor de compras.

108 Suprimento refere-se ao amplo conjunto de procedimentos

que envolvem a solicitação de fornecimento de determinados

produtos por uma organização.

109 Tempo de ressuprimento é o tempo gasto desde a verificação

de que o estoque precisa ser reposto até a chegada efetiva do

material no almoxarifado da organização. Esse tempo é

composto por: emissão do pedido, preparação do pedido e

transporte.

110 O estoque mínimo é uma quantidade de estoque que, em

nível ideal, não deve ser consumido. No entanto, causas

como oscilação no consumo e variação na qualidade quando

o controle de qualidade rejeita um lote podem impor a

utilização desse estoque de segurança.

111 Quanto ao dimensionamento da estocagem de produtos, uma

carga constituída de embalagens de transporte e

armazenagem por meios mecânicos é considerada uma

unidade.

112 Os custos de movimentação de materiais influem

sobremaneira no custo final do produto e(ou) serviço, mas

contribuem para agregar benefícios para o cliente.

113 Considere que uma empresa, ao codificar seu material de

expediente, o define utilizando uma codificação numérica de

dois dígitos. O item lápis preto n.º 1 foi identificado como

04, pois a borracha já havia sido identificada como 01.

Nesse caso, é correto afirmar que esse sistema de

codificação apresenta  desvantagem quanto às características

de expansividade e significância, no sentido de impossibilitar

a inclusão, na seqüência natural da série numérica, caso

ocorra a necessidade de inserção de novos itens.

114 O giro de estoque refere-se à quantidade ideal cujos custos

são os menores possíveis.

Em decorrência da racionalidade organizacional, da filosofia e da

cultura de uma organização, surgem as políticas de recursos

humanos. Essas políticas podem ser definidas como regras

estabelecidas para governar funções e assegurar que elas sejam

desempenhadas de acordo com os objetivos desejados. Dessa

forma, cada organização define sua política de recursos humanos

e a desenvolve conforme sua filosofia e suas necessidades.

Em relação aos subsistemas de políticas de recursos humanos,

julgue os itens seguintes.

115 Uma política de suprimento de recursos humanos tem

como aspectos principais: a fonte de recrutamento, que

pode ser interna ou externa à organização; as técnicas de

recrutamento; os critérios de seleção; e a forma como se

pretende integrar os novos participantes no ambiente interno

da organização.

116 Para uma política de manutenção de recursos humanos,

deve-se observar, como principais critérios a serem seguidos,

a forma de determinação dos requisitos na força de trabalho

— se intelectuais, físicos ou outros —, a definição das regras

de planejamento, alocação e movimento interno de recursos

humanos, como também a avaliação da qualidade e da

adequação dos recursos humanos.

117 A política de desenvolvimento de recursos humanos envolve

a manutenção da força de trabalho por meio de uma

remuneração direta com critérios definidos, tendo em vista

a avaliação do cargo e os salários no mercado de trabalho, a

observação dos programas de benefícios sociais para definir

os critérios da remuneração indireta, além da preocupação

em resguardar as condições físicas e ambientais de higiene

e segurança que compreendem o desempenho das tarefas e

atribuições do universo de determinado cargo na

organização.

118 A manutenção de um banco de dados capaz de apresentar

informações quantitativas e qualitativas da força de trabalho

em uma organização e a definição de critérios da aplicação

e adequação das políticas e dos procedimentos relacionados

com recursos humanos da organização são aspectos que

envolvem uma política de monitoração de recursos humanos.

119 Considerando que um técnico em contabilidade esteja

freqüentando um curso de adequação às novas regras de

cálculo do imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica,

é correto afirmar que ele está sendo treinado.

120 Apesar de todo departamento de recursos humanos exigir o

atestado de saúde quando da admissão ou demissão do

indivíduo, essa exigência não faz parte das responsabilidades

da administração de recursos humanos.


