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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção:  As questões de números 1 a 4 referem-se ao 

texto abaixo. 
 

O Polo Norte está ameaçado: o oceano gelado que 

o rodeia começou a derreter. O colapso da calota teve 

início. O explorador alemão Arvel Fuchs calcula que, 

durante o verão de 2009, os gelos derretidos do Polo 

Norte equivalem a quatro vezes a área da Alemanha. Dez 

filmes nos mostraram o sofrimento de ursos magros e 

extraviados à procura de seus antigos reinos inviolados 

de gelo. A partir deste verão, é possível que navios 

pioneiros consigam unir o Canadá à Sibéria. 

Esse desaparecimento da calota polar que envolve 

há milhões de anos o cimo da Terra é um grande 

movimento da história. A última "terra incógnita" vai desa-

parecer. O imenso silêncio, os horizontes infinitos, as vas-

tas brancuras do Polo Norte e seu nada vão ser subs-

tituídos por regiões às quais os homens, seus barulhos, 

seus motores a explosão, seus bancos, seus contêineres, 

terão acesso. Vamos assistir a um fenômeno raro: uma 

subversão da geografia que se desenrolará diante de 

nossos olhos. 

Semelhante aventura provocará grandes transfor-

mações econômicas em escala planetária: de um lado, o 

mar, quando ficar desimpedido e acessível, poderá ser 

explorado pelos homens. Ele deixará que engenheiros e 

operários revolvam suas entranhas até agora interditas. 

Paralelamente, os navios poderão ligar diretamente a 

América ou a Europa ao Extremo Oriente, em vez de 

fazê-lo por enormes e custosos desvios pelo sul da África 

ou pelo Canal de Suez. 

As nações que margeiam o Oceano Ártico já estão 

na linha de largada: Estados Unidos, Rússia, Canadá, 

Groenlândia (Dinamarca) e Noruega. Os olhos brilham de 

cobiça à espera da abertura de um cofre-forte cheio de 

lingotes. Que lingotes?  Carvão, cobre, bilhões de barris 

de petróleo, bilhões de metros cúbicos de gás, cobalto, 

antimônio, níquel, peixes. Uma caverna de Ali Babá. 

(Trecho do artigo de Gilles Lapouge. O Estado de S. 
Paulo , Economia , B14, 11 de julho de 2010) 

1. O assunto central do texto está corretamente ex-
presso em: 
 
(A) Espécies animais em vias de extinção que 

vivem na região ártica constituem atualmente a 
maior riqueza de uma região ainda inexplorada.  

(B) Países limítrofes ao Polo Norte entram em 
conflito na busca pelo sucesso econômico da 
exploração da região ártica.  

(C) Rotas de navegação entre regiões extremas do 
planeta deverão receber maiores investimentos 
de países próximos ao Polo Norte.  

(D) Com a abertura de novas rotas de navegação, 
riquezas minerais descobertas na região ártica 
são disputadas por investidores.  

(E) Efeitos do aquecimento global abrirão rotas de 
navegação que permitirão explorar riquezas 
minerais no Polo Norte. 

_________________________________________________________ 
 

2. É correto inferir que a expressão Uma caverna de Ali 
Babá (final do texto)  
(A) refere-se à variedade e ao imenso valor das 

prováveis riquezas a serem exploradas na área 
ainda desconhecida do Polo Norte.  

(B) acentua as dificuldades existentes na região 
ártica para que se conheçam todas as 
possíveis riquezas cobertas pelo gelo.  

(C) reproduz a percepção de que a região do Polo 
Norte se encontra cercada por obstáculos, 
tornando-se, assim, inacessível à exploração.  

(D) alude aos possíveis conflitos, originados de 
interesses econômicos, que venham a surgir 
entre os países limítrofes à região ártica.  

(E) recria a visão de uma calota polar ainda pre-
servada, apesar da existência de sinais preo-
cupantes de degelo em toda a região ártica. 

_________________________________________________________ 
 

3. A respeito do 3o parágrafo, é INCORRETO o que se 
afirma em:  
(A) Semelhante aventura provocará grandes trans-

formações econômicas em escala planetária... 
 
Na voz passiva, a frase será: Grandes transfor-
mações econômicas serão provocadas em 
escala planetária por semelhante aventura . 

 
(B) Ele deixará que engenheiros e operários 

revolvam suas entranhas... 
 
O emprego da forma verbal grifada indica 
hipótese bastante provável . 

 
(C) ...em vez de fazê-lo por enormes e custosos 

desvios... 
 
O pronome grifado evita a repetição da frase: 
ligar diretamente a América ou a Europa ao 
Extremo Oriente.  

 
(D) ... até agora interditas. 

 
O sentido da expressão remete-se diretamente 
às dificuldades, até o momento, de se firmarem 
acordos comerciais para a exploração das 
riquezas minerais pelos países limítrofes ao 
Polo Norte. 

 
(E) ... os navios poderão ligar diretamente... 

 
O verbo grifado exige a presença de dois 
complementos: um, direto; o outro, indireto, 
unido a ele por meio de preposição. 
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4. I. O Polo Norte está ameaçado: o oceano gelado que o rodeia começou a derreter. (início do texto) 
 
 II. Vamos assistir a um fenômeno raro: uma subversão da geografia que se desenrolará diante de nossos olhos. 

(2o parágrafo) 
 
 III. As nações que margeiam o Oceano Ártico já estão na linha de largada: Estados Unidos, Rússia, Canadá, 

Groenlândia (Dinamarca) e Noruega. (4o parágrafo) 
 
Identifica-se, nos segmentos introduzidos por dois pontos, respectivamente, a noção de: 
 
(A) explicação de sentido causal, especificação do significado da expressão anterior a eles e enumeração. 
 
(B) consequência de um fato, explicação adicional e especificação necessária para o entendimento do texto. 
 
(C) causa e consequência, conclusão decorrente da afirmativa anterior e especificação dos interesses em disputa. 
 
(D) temporalidade, explicação com sentido causal e repetição enfática de dados já constantes anteriormente. 
 
(E) especificação do sentido de um termo anterior, constatação decorrente da exposição e repetição enumerativa. 

 

 

5. Em 1498, o Doge de Veneza convocou seus conselheiros. Informou os conselheiros de que naquela manhã ele 

recebera um despacho, e esse despacho trazia uma notícia lamentável. Um navegador português, Vasco da Gama, 

conseguira dobrar o sul da África pelo Cabo das Tormentas, cabo que foi rapidamente rebatizado de Cabo da Boa 

Esperança. Até essa data Veneza controlava a totalidade do comércio entre o Ocidente e o Oriente. Veneza era a 

porta que permitia à Europa se comunicar com a Ásia. Veneza era a única porta entre os dois continentes. Ela foi 

privada de seu privilégio. 

(Texto elaborado a partir do artigo de Gilles Lapouge, publicado no jornal O Estado de S.Paulo , Economia, B14, 11 de 
julho de 2010) 

 
 
O comentário acima está redigido com lógica, clareza e correção, sem repetições desnecessárias, em: 

 
(A) O Doge de Veneza convocou seus conselheiros em 1498, informando-lhes de que naquela manhã acabava de 

chegar um despacho, o qual era uma notícia lamentável, por que Vasco da Gama − um navegador português 
− tinha dobrado o sul da África pelo Cabo das Tormentas, o qual foi rapidamente rebatizado de Cabo da Boa 
Esperança. Até aí Veneza estava controlando a totalidade do comércio entre o Ocidente e o Oriente, sendo a 
porta que permitia comunicar a Europa com a Ásia. Veneza era a única entre os dois continentes que foi 
privada de seu privilégio. 

 

(B) Em 1498, o Doge de Veneza convocou seus conselheiros e informou-os que naquela manhã ele tinha 
recebido um despacho, que era lamentável. Um navegador português: Vasco da Gama, tinha dobrado o sul da 
África pelo Cabo das Tormentas, cabo que foi rapidamente rebatizado de Boa Esperança. Até essa data 
Veneza controlava o comércio inteiro entre o Ocidente e o Oriente. Veneza era a porta de comunicação da 
Europa e Ásia, sendo a única porta entre esses dois continentes e estava sendo então privada de seu 
privilégio. 

 

(C) Em 1498, o Doge de Veneza convocou seus conselheiros, pois naquela manhã ele recebera um despacho 
com uma notícia lamentável: um navegador português, Vasco da Gama, conseguira dobrar o sul da África pelo 
Cabo das Tormentas, rapidamente rebatizado de Cabo da Boa Esperança. Até essa data, Veneza – agora 
privada de seu privilégio − controlava a totalidade do comércio entre o Ocidente e o Oriente, como a porta que 
permitia à Europa se comunicar com a Ásia, a única entre os dois continentes. 

 

(D) Os conselheiros do Doge de Veneza, em 1498, que convocou, para informá-los que naquela manhã ele 
recebera um despacho, que trazia uma notícia lamentável, visto que um navegador português, Vasco da 
Gama, estava dobrando o sul da África pelo Cabo das Tormentas, o chamado da Boa Esperança. Veneza 
controlava ainda, como privilégio, a totalidade do comércio entre o Ocidente e o Oriente que era a porta que 
comunicava a Europa com a Ásia. Veneza era a única porta entre esses dois continentes. 

 

(E) O Doge de Veneza e seus conselheiros − que convocou naquela manhã, em 1498 − para informar que era um 
despacho lamentável, que estava sendo recebido. Vasco da Gama, um navegador português conseguiu 
dobrar o sul da África pelo Cabo das Tormentas, que tinha então recebido o nome de Cabo da Boa Esperança. 
Veneza era a porta que permitia a Europa se comunicar com a Ásia: controlando a totalidade do comércio 
entre o Ocidente e o Oriente; era a única entre os dois continentes, tendo sido privada de seu privilégio. 
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Atenção:  As questões de números 6 e 7 referem-se ao texto abaixo. 
 

 

Nana para Glaura 
 
Dorme como quem 

porque nunca nascida 

dormisse no hiato 

entre a morte e a vida. 

 
Dorme como quem 

nem os olhos abrisse 

por saber desde sempre 

quanto o mundo é triste. 

 
Dorme como quem 

cedo achasse abrigo 

que nos meus desabrigos 

dormirei contigo. 
 
          José Paulo Paes 

 
(Prosas seguidas de Odes mínimas.  S.Paulo, Cia. das Letras, 
1992, p.37) 

 
 
6. Desconsiderada a sua organização em versos, o período que constitui a primeira estrofe do poema está corretamente 

pontuado em: 
 
(A) Dorme, como quem porque nunca nascida, dormisse no hiato, entre a morte e a vida. 
 
(B) Dorme como quem, porque nunca nascida dormisse no hiato, entre a morte e a vida. 
 
(C) Dorme como quem porque, nunca nascida, dormisse no hiato entre a morte, e a vida. 
 
(D) Dorme como quem, porque nunca nascida, dormisse no hiato entre a morte e a vida. 
 
(E) Dorme, como quem, porque nunca nascida dormisse, no hiato entre a morte e a vida. 

 
 
7. O pronome contigo, na última estrofe do poema, está empregado  
 

(A) de acordo com a norma culta, pois o poeta dirige-se a Glaura na segunda pessoa do singular – dorme. 
 
 
(B) em desacordo com a norma culta, apenas para rimar com a palavra abrigo, pois o correto seria “com você”. 
 
 
(C) corretamente, por ser o único momento do texto em que é possível assegurar em que pessoa o poeta se dirige 

a Glaura. 
 
 
(D) em desacordo com a norma culta, pois o correto seria “consigo”, já que o poeta se dirige a Glaura na terceira 

pessoa do singular – dorme. 
 
 
(E) corretamente, desde que considerado o uso informal da língua; no uso formal, o mais adequado seria 

“convosco”. 
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8. Leia a tira reproduzida abaixo. 
 

              
(Quino. Toda a Mafalda.  São Paulo, Martins Fontes, 1993, p.40) 

 
Sabendo-se que a criação do artista argentino Quino está intimamente ligada ao contexto dos anos 60, quando boa 
parte dos países latino-americanos estava sob o jugo de ditaduras militares, é correto afirmar que o clamor de 
Mafalda contra a liberdade de imprensa, no último quadrinho, por conta da publicação de uma receita de sopa de 
peixe, que ela evidentemente abomina,  

 
(A) foi o modo encontrado pelo cartunista para zombar da inocuidade da censura então imposta. 
 
(B) alude aos argumentos pouco defensáveis com que a censura costumava ser então justificada. 
 
(C) consubstancia a revolta contra todo tipo de autoritarismo, sobretudo o exercido pelos pais contra os filhos. 
 
(D) sugere que o cartunista admitia a existência de motivos que justificavam a imposição da censura. 
 
(E) encerra uma crítica ferina por parte do cartunista em relação à infantilidade das matérias jornalísticas então 

publicadas. 
 
 
9. A paisagem do Norte do país já fascinou ...... muitos, como o fotógrafo Marcel Gautherot, que por décadas voltou 

repetidamente ...... Região, disposto ...... captar parte de sua essência. 
 

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada: 
 

(A) a - a - à 
(B) à - a - a 
(C) a - à - a 
(D) à - à - à 
(E) à - a - à 

 
 
Atenção:  As questões de números 10 e 11 referem-se ao texto abaixo. 

 

Aclamado por crítica e público, “Bom Dia, Babilônia” é um belíssimo filme sobre os bastidores do mundo do 

cinema, com direção dos consagrados irmãos Taviani. Em busca de uma vida melhor, os irmãos Nicola e Andrea 

imigram para os Estados Unidos e, logo após chegarem, acabam trabalhando em Hollywood na construção dos cenários 

de D. W. Griffith, o genial criador da linguagem cinematográfica. Quando tudo parece correr tranquilamente, vem o início 

da Primeira Guerra e, com ela, uma tragédia que marcará para sempre o destino dos irmãos, que lutam em lados 

opostos. Um filme sensacional, que nos mostra até onde podemos chegar para conquistar nossos objetivos. 
(Adaptado do texto de apresentação do filme Bom Dia, Babilônia  constante do invólucro do DVD) 

 

10. De acordo com o texto, é correto afirmar que 
 

(A) os irmãos Taviani, diretores de “Bom Dia, Babilônia”, lutaram em lados opostos na Primeira Grande Guerra, 
sendo o filme autobiográfico. 

 
(B) os irmãos Nicola e Andrea, no enredo do filme, migram para os Estados Unidos com o objetivo de 

conseguirem trabalho na construção dos cenários de D. W. Griffith. 
 
(C) D. W. Griffith não apenas ofereceu trabalho aos irmãos Nicola e Andrea, no enredo do filme, como teria sido o 

responsável pela participação deles na Grande Guerra. 
 
(D) todos os personagens do filme “Bom Dia, Babilônia” são fictícios, a despeito do tratamento de um episódio 

histórico como a Grande Guerra. 
 
(E) a eclosão da Primeira Guerra, no enredo do filme, veio perturbar a vida dos irmãos Nicola e Andrea nos 

Estados Unidos, vivida até então em relativa calma. 
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11. Dos verbos utilizados ao longo do texto, é correto 
afirmar que possuem a mesma regência: 
 
(A) imigram e lutam. 
 
(B) lutam e mostra. 
 
(C) marcará e conquistar. 
 
(D) é e conquistar. 
 
(E) imigram e mostra. 

_________________________________________________________ 
 

Atenção:  As questões de números 12 a 14 referem-se 
ao texto abaixo. 

 

Futuros amantes 

Não se afobe, não 

Que nada é pra já 

O amor não tem pressa 

Ele pode esperar em silêncio 

Num fundo de armário 

Na posta-restante 

Milênios, milênios 

No ar 
 
E quem sabe, então 

O Rio  será 

Alguma cidade submersa 

Os escafandristas virão 

Explorar sua casa 

Seu quarto, suas coisas 

Sua alma, desvãos 

 
Sábios em vão 

Tentarão decifrar 

O eco de antigas palavras 

Fragmentos de cartas, poemas 

Mentiras, retratos 

Vestígios de estranha civilização 

 
Não se afobe, não 

Que nada é pra já 

Amores serão sempre amáveis 

Futuros amantes, quiçá 

Se amarão sem saber 

Com o amor que eu um dia 

Deixei pra você 

Chico Buarque. 

(http.//www.chicobuarque.com.br. 

12. Sobre a letra da canção, é correto afirmar: 
 
(A) na segunda estrofe, a palavra Explorar con-

figura-se como um sinônimo da expressão "tirar 
proveito", podendo ser classificada como 
pejorativa. 

 
(B) a imagem do Rio como uma cidade submersa 

remete, no contexto, à passagem de um longo 
período de tempo, que já se anunciara na 
primeira estrofe, no verso Milênios, milênios. 

 
(C) na terceira estrofe, o eu-lírico afirma que consi-

dera estranhas as reminiscências que guarda 
de um relacionamento, contidas em palavras, 
Fragmentos de cartas, poemas e retratos. 

 
(D) ao dizer que guardará o amor Num fundo de 

armário ou Na posta-restante, o eu-lírico de-
monstra, por meio de metáforas, que deseja 
manter o seu sentimento somente para si. 

 
(E) a ideia de que, no futuro, as pessoas, cada vez 

mais individualistas, não saberão entender as 
emoções está contida no segmento em vão 
Tentarão decifrar. 

_________________________________________________________ 
 

13. Se amarão sem saber... 
 
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em 
que se encontra o grifado acima está em: 
 
(A) O Rio será... 
(B) Deixei pra você 
(C) O amor não tem pressa 
(D) Ele pode esperar... 
(E) Que nada é pra já 

_________________________________________________________ 
 

14. Não se afobe, não 
 

Observe as frases abaixo retiradas da canção Bom 
Conselho , de Chico Buarque. Dentre elas, aquela 
cujo verbo exige o mesmo tipo de complemento que 
o grifado acima é: 

 
(A) Que eu lhe dou de graça. 
(B) ...bebo a tempestade.  
(C) Espere sentado... 
(D) Aja duas vezes antes de... 
(E) ... que a dor não passa. 

_________________________________________________________ 
 

15. Embora pudesse estar estampada na primeira 
página de um jornal, a manchete que NÃO está 
redigida de acordo com a norma culta é: 
 
(A) Aprovado projeto de lei que prevê mudanças 

significativas na educação 
 
(B) Polícia fecha o cerco a sequestradores de 

empresário da construção civil 
 
(C) Já há mais trabalhadores com carteira assina-

da do que no mercado informal 
 
(D) Ações orquestradas pelos três poderes freiam 

o desmatamento na região amazônica 
 
(E) Condenado há vinte anos de prisão por homi-

cídio duplamente qualificado 
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Raciocínio lógico-matemático 

 
16. Em certo planeta, todos os Aleves são Bleves, todos 

os Cleves são Bleves, todos os Dleves são Aleves, e 
todos os Cleves são Dleves. Sobre os habitantes 
desse planeta, é correto afirmar que 
 
(A) Todos os Dleves são Bleves e são Cleves. 
 
(B) Todos os Bleves são Cleves e são Dleves. 
 
(C) Todos os Aleves são Cleves e são Dleves. 
 
(D) Todos os Cleves são Aleves e são Bleves. 
 
(E) Todos os Aleves são Dleves e alguns Aleves 

podem não ser Cleves. 
_________________________________________________________ 
 

17. Sabe-se que em 1.000 lâminas há um total de 
350 registros de células do tipo X, e que em ne-
nhuma das lâminas há mais do que 4 células do tipo 
X. O número de lâminas em que não há registros de 
células do tipo X é, no máximo, 
 
(A) 913. 
 
(B) 912. 
 
(C) 400. 
 
(D) 125. 
 
(E) 120. 

_________________________________________________________ 
 

18. Na superfície de uma caixa cúbica de aresta 10 cm 
foram marcados três quadrados com vértices nos 
pontos médios das arestas do cubo, conforme indica 
a figura. 

 

F

G

 
 

Duas formigas (F e G) estão localizadas em vértices 
da caixa, conforme indica a figura, e iniciam deslo-
camento simultaneamente com a mesma velocida-
de. Sabe-se ainda que os deslocamentos ocorrem 
apenas sobre as arestas do cubo ou sobre os lados 
dos três quadrados marcados, e que as formigas 
não passam duas vezes pelo mesmo lugar. Após 
iniciado movimento, as formigas F e G se deslocam, 
respectivamente, 30 cm e 40 cm. Com relação a 
posição final das formigas é correto afirmar que 
 
(A) necessariamente será em um vértice do cubo. 
 
(B) pode ser idêntica à posição inicial de cada 

uma. 
 
(C) pode se dar em um mesmo ponto para as duas 

formigas. 
 
(D) não pode se dar em um ponto de intersecção 

dos quadrados marcados no cubo. 
 
(E) pode se dar em pontos que não os vértices do 

cubo nem os pontos de intersecção dos qua-
drados marcados no cubo. 

19. Tenho 3 camisas (A, B e C) e 1 calça (X). Das afir-
mações a seguir, apenas uma é falsa: 

 
 I. A e C são da mesma cor. 
 II. B e X são da mesma cor. 
 III. A e B são de cores diferentes. 
 IV. C e X são de cores diferentes. 
 

Somente com essas informações, é correto deduzir 
que 

 
(A) A, B, C e X podem ter a mesma cor. 
 
(B) A, B, C e X podem ser todas de cores dife-

rentes. 
 
(C) A e B podem ser de mesma cor. 
 
(D) A e C são necessariamente de mesma cor. 
 
(E) B e X podem ser de mesma cor. 

_________________________________________________________ 
 

20. Seis sacolas contêm 18, 19, 21, 23, 25 e 34 bolas, 
respectivamente. As bolas de uma das sacolas são to-
das pretas, e as demais bolas de todas as outras sa-
colas são brancas. Tânia pegou três sacolas, e Ruy ou-
tras duas sacolas, sendo que a sacola que sobrou foi a 
das bolas pretas. Se o total de bolas das sacolas de 
Tânia é o dobro do total de bolas das sacolas de Ruy, 
o número de bolas pretas nas seis sacolas é igual a 
 
(A) 18. 
 
(B) 19. 
 
(C) 21. 
 
(D) 23. 
 
(E) 25. 

_________________________________________________________ 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Noções de Direito Constitucional 
 

21. Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, 
 
(A) no caso de iminente perigo público, a autori-

dade competente poderá usar de propriedade 
particular, sem que o proprietário tenha direito 
a indenização ulterior se houver dano. 

 
(B) todos podem reunir-se pacificamente, sem 

armas, em locais abertos ao público, depen-
dentemente de autorização, desde que não 
frustrem outra reunião anteriormente convoca-
da para o mesmo local, sendo apenas exigido 
prévio aviso à autoridade competente. 

 
(C) a criação de associações e, na forma da lei, a 

de cooperativas dependem de autorização, 
sendo permitida a interferência estatal em seu 
funcionamento. 

 
(D) as entidades associativas, independentemente 

de expressa autorização, têm legitimidade para 
representar seus filiados judicial ou extrajudi-
cialmente. 

 
(E) ninguém será privado de direitos por motivo de 

crença religiosa ou de convicção filosófica ou 
política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 
cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 
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22. É direito do trabalhador urbano e rural 
 

(A) assistência gratuita aos filhos e dependentes 
desde o nascimento até cinco anos de idade 
em creches e pré-escolas. 

 
(B) seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 

empregador, com exclusão da indenização a 
que este está obrigado, quando incorrer em 
dolo ou culpa. 

 
(C) ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional 
de dois anos para os trabalhadores urbanos e 
rurais, até o limite de cinco anos após a extin-
ção do contrato de trabalho. 

 
(D) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insa-

lubre a menores de dezoito anos e de qualquer 
trabalho a menores de quinze anos, salvo na con-
dição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 
(E) ação, quanto aos créditos resultantes das rela-

ções de trabalho, com prazo prescricional de 
três anos para os trabalhadores urbanos e ru-
rais, até o limite de cinco anos após a extinção 
do contrato de trabalho. 

_________________________________________________________ 
 

23. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre 

 
(A) propaganda comercial. 
(B) comércio interestadual. 
(C) trânsito. 
(D) transporte. 
(E) procedimentos em matéria processual. 

_________________________________________________________ 
 

24. Com relação a Organização Político Administrativa, 
 

(A) o desmembramento de Município far-se-à por 
lei municipal, dentro do período determinado 
por Lei Complementar Federal, e dependerá de 
consulta prévia, mediante plebiscito, às popula-
ções dos Municípios envolvidos, sem neces-
sidade de divulgação prévia dos Estudos de 
Viabilidade Municipal na imprensa oficial. 

 
(B) a fusão de Municípios far-se-à por lei municipal, 

dentro do período determinado por Lei Ordiná-
ria Federal, e dependerá de consulta prévia, 
mediante plebiscito, às populações dos Municí-
pios envolvidos, após divulgação dos Estudos 
de Viabilidade Municipal, apresentados e publi-
cados na forma da lei. 

 
(C) os Estados podem desmembrar-se para se 

anexarem a outros Estados, mediante aprova-
ção da população diretamente interessada, 
através de plebiscito, e do Congresso Nacional, 
por lei complementar. 

 
(D) os Estados podem incorporar-se entre si para 

formarem novos Estados, mediante emenda 
constitucional, dependente de plebiscito na-
cional e da aprovação do Senado Federal. 

 
(E) os Estados podem incorporar-se entre si para 

formarem novos Estados, mediante emenda 
constitucional, dependente de plebiscito nacio-
nal e da aprovação da Câmara dos Deputados. 

25. As Leis complementares e ordinárias que versem 
sobre servidores públicos da União, seu regime 
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e apo-
sentadoria são de iniciativa privativa 
 
(A) do Congresso Nacional. 
(B) da Comissão da Câmara dos Deputados. 
(C) do Senado Federal. 
(D) do Presidente da República. 
(E) do Procurador-Geral da República. 

_________________________________________________________ 
 

26. No tocante à responsabilidade do Presidente da 
República, 
 
(A) admitida a acusação contra ele, por um terço 

da Câmara dos Deputados, será ele submetido 
a julgamento perante o Supremo Tribunal Fe-
deral nos crimes de responsabilidade. 

 
(B) os crimes de responsabilidade serão definidos 

em lei especial, que estabelecerá as normas de 
processo e julgamento. 

 
(C) são crimes de responsabilidade os atos que aten-

tarem contra a Constituição Federal e, especial-
mente, contra a probidade na administração. 

 
(D) ficará suspenso de suas funções nas infrações 

penais comuns, se recebida a denúncia ou 
queixa-crime pelo Senado Federal. 

 
(E) ficará suspenso de suas funções nos crimes de 

responsabilidade, após a instauração do 
processo pelo Supremo Tribunal Federal. 

_________________________________________________________ 
 

27. O Supremo Tribunal Federal é composto por 
 
(A) onze Ministros. 
(B) treze Ministros. 
(C) quinze Ministros. 
(D) trinta e cinco Ministros. 
(E) trinta e três Ministros. 

_________________________________________________________ 
 

28. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar 
e julgar originariamente 
 
(A) os habeas corpus decididos em única ou última 

instância pelos Tribunais Regionais Federais ou 
pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e 
Territórios, quando a decisão for denegatória. 

 
(B) a reclamação para a preservação de sua com-

petência e garantia da autoridade de suas 
decisões. 

 
(C) os mandados de segurança decididos em única 

instância pelos Tribunais Regionais Federais ou 
pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e 
Territórios, quando denegatória a decisão. 

 
(D) as causas em que forem partes Estado estran-

geiro ou organismo internacional, de um lado, 
e, do outro, Município ou pessoa residente ou 
domiciliada no País. 

 
(E) em recurso especial, as causas decididas, em 

única ou última instância, pelos Tribunais Re-
gionais Federais ou pelos tribunais dos Esta-
dos, do Distrito Federal e Territórios, quando a 
decisão recorrida contrariar tratado ou lei fede-
ral, ou negar-lhes vigência. 
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29. O Conselho Nacional de Justiça é composto, além 
de outros membros, por 

 
(A) dois juízes federais, indicados pelo Superior 

Tribunal de Justiça. 
 
(B) um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. 
 
(C) dois juízes de Tribunais Regionais do Trabalho, 

indicados pelo Tribunal Superior do Trabalho. 
 
(D) dois juízes do trabalho, indicados pelo Tribunal 

Superior do Trabalho. 
 
(E) três advogados, indicados pelo Conselho Fede-

ral da Ordem dos Advogados do Brasil. 
_________________________________________________________ 
 

30. Segundo a Constituição Federal, constitui crime im-
prescritível a prática de 

 
(A) tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. 

(B) tortura. 

(C) racismo. 

(D) latrocínio. 

(E) terrorismo. 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito Administrativo 
 

31. A competência administrativa, em regra, enquanto 
requisito do ato administrativo,  

 
(A) decorre da lei. 

(B) é prorrogável, pela vontade dos interessados. 

(C) não pode ser avocada. 

(D) é indelegável. 

(E) é transferível. 

_________________________________________________________ 
 

32. Dentre os atos administrativos, aquele que traz em 
si o requisito da imperatividade é 

 
(A) a licença. 

(B) o atestado. 

(C) a autorização. 

(D) o decreto. 

(E) o parecer. 

_________________________________________________________ 
 

33. O revestimento exterior do ato administrativo, ne-
cessário à sua perfeição, é requisito conhecido 
como 

 
(A) objeto. 

(B) forma. 

(C) finalidade. 

(D) motivo. 

(E) mérito. 

34. Considerada a classificação dos atos administrativos 
 

(A) perfeitos são aqueles que já produziram todos 
seus efeitos, tornando-se definitivos e irretra-
táveis. 

 
(B) de expediente são os que a Administração 

pratica sem usar da sua supremacia. 
 
(C) de gestão são aqueles que se destinam a dar 

andamento aos processos e papéis dentro da 
repartição pública. 

 
(D) consumados são os que estão em condições 

de produzir efeitos jurídicos, porque já comple-
tou todo o seu ciclo de formação. 

 
(E) de império são aqueles praticados pela Admi-

nistração usando dos seus poderes e prer-
rogativas de autoridade. 

_________________________________________________________ 
 

35. O servidor público que deixa de acatar as ordens 
legais de seus superiores e a sua fiel execução, 
infringe o dever de 

 
(A) conduta ética. 

(B) eficiência. 

(C) obediência. 

(D) lealdade. 

(E) fidelidade. 

_________________________________________________________ 
 

36. Sobre cargo público é correto afirmar: 
 

(A) Cargo público e emprego público são expres-
sões sinônimas. 

 
(B) Os cargos públicos são acessíveis aos bra-

sileiros que preencham os requisitos estabe-
lecidos em lei e aos estrangeiros, na forma da 
lei. 

 
(C) Cargo em Comissão pode ser provido em 

caráter permanente. 
 
(D) Nem todo cargo tem função, mas a toda função 

corresponde um cargo. 
 
(E) A criação de cargo pode se feita por decreto do 

Chefe do Poder Executivo. 
_________________________________________________________ 
 

37. As funções de confiança serão exercidas 
 

(A) por servidor designado mesmo que não ocupe 
cargo na Administração Pública. 

 
(B) preferencialmente por servidores ocupantes de 

cargo efetivo. 
 
(C) alternadamente por ocupantes de cargo efetivo 

e de cargo em comissão. 
 
(D) exclusivamente por servidores ocupantes de 

cargo efetivo. 
 
(E) por servidor aposentado que retorna ao serviço 

público, sem ocupar cargo. 
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38. Licitações com objetos similares e com realização 
prevista para intervalos NÃO superiores a trinta dias, 
segundo a Lei no 8.666/93, é conceito de licitações 

 
(A) simultâneas. 
 
(B) sucessivas. 
 
(C) continuadas. 
 
(D) fracionadas. 
 
(E) paralelas. 

_________________________________________________________ 
 

39. A modalidade de licitação entre interessados previa-
mente cadastrados ou que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento até o tercei-
ro dia anterior à data do recebimento das propostas, 
observada a necessária qualificação, é denominada 

 
(A) concorrência. 
 
(B) convite. 
 
(C) tomada de preços. 
 
(D) leilão. 
 
(E) concurso. 

_________________________________________________________ 
 

40. Para a contratação de obras e serviços de engenha-
ria com valor acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão 
e quinhentos mil reais), ressalvadas as hipóteses de 
dispensa e de inexigibilidade, deve ser feita licitação 
na modalidade 

 
(A) pregão. 
 
(B) tomada de preços. 
 
(C) convite. 
 
(D) leilão. 
 
(E) concorrência. 

_________________________________________________________ 
 

41. Os contratos administrativos típicos diferenciam-se 
dos contratos privados, dentre outras características, 
pela 

 
(A) finalidade pública como seu pressuposto. 
 
(B) presença de pessoas jurídicas como contratan-

tes. 
 
(C) natureza do objeto. 
 
(D) imposição de cláusulas exorbitantes. 
 
(E) presença do Poder Público como parte contra-

tante. 

42. O recebimento provisório do objeto do contrato é 
obrigatório, dentre outras hipóteses, nos casos de 
contratação de 

 
(A) alimentação preparada. 
 
(B) aparelhos e equipamentos sujeitos à verifica-

ção de funcionamento e produtividade. 
 
(C) serviços profissionais. 
 
(D) obras até o valor de oitenta mil reais, ressal-

vadas as exceções legais. 
 
(E) gêneros perecíveis. 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito do Trabalho 
 

43. Em determinada cidade funciona a Associação Re-
creativa Águas Marinhas; o Asilo Sol Nascente; a 
creche Maria da Penha e a casa de repouso Vida e 
Saúde. Considerando que todas as instituições não 
possuem fins lucrativos, de acordo com a Conso-
lidação das Leis do Trabalho, equiparam-se ao em-
pregador para os efeitos exclusivos da relação de 
emprego a 
 
(A) Associação Recreativa Águas Marinhas; o Asilo 

Sol Nascente; a creche Maria da Penha e a 
casa de repouso Vida e Saúde. 

 
(B) Associação Recreativa Águas Marinhas e a 

casa de repouso Vida e Saúde, apenas. 
 
(C) Associação Recreativa Águas Marinhas, apenas. 
 
(D) Asilo Sol Nascente; a creche Maria da Penha e 

a casa de repouso Vida e Saúde, apenas. 
 
(E) Associação Recreativa Águas Marinhas e a 

creche Maria da Penha, apenas. 
_________________________________________________________ 
 

44. Para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, em caso de transporte fornecido pelo empre-
gador, em local de difícil acesso ou não servido por 
transporte público, 

 
(A) o tempo médio despendido pelo empregado 

deverá ser fixado obrigatoriamente através de 
sentença normativa, havendo dispositivo legal 
expresso neste sentido. 

 
(B) o tempo médio despendido pelo empregado 

não poderá ser fixado, por meio de acordo ou 
convenção coletiva, tratando-se de norma de 
caráter público vedado pela Carta Magna. 

 
(C) a natureza da remuneração não poderá ser 

fixada, por meio de acordo ou convenção cole-
tiva, tendo em vista que a Consolidação das Leis 
do Trabalho já prevê a sua natureza salarial. 

 
(D) o tempo médio despendido pelo empregado, 

bem como a forma e a natureza da remune-
ração poderão ser fixados, por meio de acordo 
ou convenção coletiva. 

 
(E) a natureza da remuneração deverá ser fixada 

obrigatoriamente através de sentença norma-
tiva, havendo dispositivo legal expresso neste 
sentido.

Caderno de Prova ’I09’, Tipo 001



  

TRT8R-Téc.Jud-Administrativa-I09 11 

45. Hércules trabalha na empresa H com jornada de trabalho de cinco horas diárias; César trabalha na empresa C com 
jornada de trabalho de oito horas diárias. Nestes casos, em regra, para Hércules será obrigatório a concessão de 
intervalo intrajornada de 
 
(A) trinta minutos e para César de no mínimo uma hora, sendo computados estes intervalos na duração do 

trabalho. 
 
(B) trinta minutos e para César de no mínimo uma hora, não sendo computados estes intervalos na duração do 

trabalho. 
 
(C) quinze minutos e para César de no mínimo uma hora, não sendo computados estes intervalos na duração do 

trabalho. 
 
(D) dez minutos e para César de no mínimo trinta minutos, sendo computados estes intervalos na duração do 

trabalho. 
 
(E) sessenta minutos, assim como para César, não sendo computados estes intervalos na duração do trabalho. 

 
 
46. Mário, empregado da empresa M desde 2000, celebrou com ela, neste ano, acordo escrito de compensação de 

horas. A empresa M rescindiu o contrato de trabalho de Mário sem que houvesse ocorrido a compensação de todas 
as horas extras laboradas. Neste caso, Mário 
 
(A) fará jus a 50% do pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração 

na data da rescisão. 
 
(B) fará jus ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data 

em que foram trabalhadas. 
 
(C) não fará jus ao pagamento das horas extras não compensadas. 
 
(D) fará jus a 50% do pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração 

na data em que foram trabalhadas. 
 
(E) fará jus ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data 

da rescisão. 
 
 
47. Segundo as normas preconizadas na Consolidação das Leis do Trabalho, o pagamento do salário, 

 
(A) na modalidade de contrato individual de trabalho por prazo indeterminado, não deve ser estipulado por período 

superior a um mês, inclusive no que concerne a comissões, percentagens e gratificações. 
 
(B) qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a um mês, inclusive 

no que concerne a comissões, percentagens e gratificações. 
 
(C) qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a um mês, salvo no 

que concerne a comissões, percentagens e gratificações. 
 
(D) na modalidade de contrato individual de trabalho por prazo determinado, pode ser estipulado por período 

superior a um mês, exceto no que concerne a comissões e percentagens. 
 
(E) na modalidade de contrato individual de trabalho por prazo indeterminado, pode ser estipulado por período 

superior a um mês, exceto no que concerne as gratificações. 
 
 
48. Por força de contrato de trabalho, Mário recebe vale refeição, Mirela recebe vale transporte e Lindalva recebe 

assistência médica mediante seguro-saúde. Nestes casos, possui caráter salarial o benefício recebido por 
 

(A) Mário, Mirela e Lindalva. 

(B) Mário e Mirela, apenas. 

(C) Lindalva, apenas. 

(D) Mirela, apenas. 

(E) Mário, apenas. 
 
 
49. Lúcia, empregada da empresa X, recebeu hoje a notícia de que seu irmão faleceu. Mara, também empregada da 

empresa X, irá se casar com o seu colega de trabalho, Mário, na próxima terça-feira. Nestes casos, Lúcia e Mara, 
respectivamente, poderão deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, até 

 
(A) três e cinco dias consecutivos. 

(B) dois e três dias consecutivos. 

(C) dois dias consecutivos. 

(D) três dias consecutivos. 

(E) cinco dias consecutivos. 
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50. Não é permitido fumar nas dependências da empre-
sa “Saúde Corporal”, havendo circular interna proi-
bitiva, bem como quadros proibitivos anexados em 
determinados locais. Neste caso, o empregado que 
descumpre reiteradamente esta ordem está sujeito a 
rescisão do seu contrato de trabalho por justa causa 
em razão da prática específica de ato de 

 
(A) desídia. 
(B) insubordinação. 
(C) improbidade. 
(D) indisciplina. 
(E) incontinência de conduta. 

_________________________________________________________ 
 

51. Joaquim cometeu delito tipificado pelo Código Penal 
brasileiro e sofreu condenação em primeira instân-
cia. Seu advogado apresentou recurso cabível tem-
pestivamente, porém, ainda não houve julgamento. 
Diante desta situação, seu contrato individual de 
trabalho por prazo determinado 

 
(A) não sofrerá qualquer alteração. 
(B) poderá ser rescindido por justa causa obreira. 
(C) será suspenso. 
(D) será interrompido. 
(E) será automaticamente rescindido por força maior. 

_________________________________________________________ 
 

52. O Princípio que importa especificamente na garantia 
de preservação, ao longo do contrato, da cláusula 
contratual mais vantajosa ao trabalhador, que se re-
veste de caráter de direito adquirido, é o Princípio da 

 
(A) Indisponibilidade dos Direitos Trabalhistas. 
(B) Continuidade da Relação de Emprego. 
(C) Intangibilidade Contratual Objetiva. 
(D) Imperatividade das Normas Trabalhistas. 
(E) Condição Mais Benéfica. 

_________________________________________________________ 
 

53. Considerando que ocorreu a fusão da empresa A 
com a empresa B formando-se a empresa AB e que 
a empresa C foi adquirida pela empresa D, os 
empregados  

 
(A) apenas da empresa D preservam com os no-

vos empregadores os antigos contratos de tra-
balho, com todos os seus efeitos passados, 
presentes e futuros. 

 
(B) apenas da empresa AB preservam com os no-

vos empregadores os antigos contratos de tra-
balho, com todos os seus efeitos passados, 
presentes e futuros. 

 
(C) da empresa AB e da empresa D preservam com 

os novos empregadores os antigos contratos 
de trabalho, com todos os seus efeitos pas-
sados, presentes e futuros. 

 
(D) da empresa AB e da empresa D não preservam 

com os novos empregadores os antigos contra-
tos de trabalho, devendo ser elaborado obri-
gatoriamente novos contratos, dispensada a 
experiência. 

 
(E) apenas da empresa D preservam com os no-

vos empregadores os antigos contratos de tra-
balho, exclusivamente para efeitos presentes e 
futuros. 

54. Com relação a CIPA – Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes, de acordo com a Consolidação 
das Leis do Trabalho, considere: 

 
 I. Os representantes dos empregados, titulares 

e suplentes, serão eleitos em escrutínio se-
creto, do qual participem, independentemente 
de filiação sindical, exclusivamente os empre-
gados interessados. 

 
 II. Em regra, o mandato dos membros eleitos da 

CIPA terá a duração de um ano, vedada a 
reeleição. 

 
 III. O empregador designará, semestralmente, den-

tre os seus representantes, o Presidente da 
CIPA e os empregados elegerão, dentre eles, 
o Vice-Presidente. 

 
Está correto o que se afirma APENAS em 

 
(A) I. 
(B) II. 
(C) III. 
(D) I e II. 
(E) II e III. 

_________________________________________________________ 
 

Regimento Interno do Tribunal Regional do 
Trabalho da 8 a Região 

 
55. Não poderão ter assento na mesma Turma ou Se-

ção Especializada, cônjuges e parentes consan-
guíneos ou afins, em linha reta, bem como em linha 
colateral até o 

 
(A) 3o grau. 
(B) 4o grau. 
(C) 5o grau. 
(D) 6o grau. 
(E) 7o grau. 

_________________________________________________________ 
 

56. No tocante à eleição do Presidente do Tribunal, o 
Desembargador que tiver exercido qualquer cargo 
de direção por quatro anos, não figurará mais entre 
os elegíveis, até que se esgotem todos os nomes, 
na ordem de 

 
(A) renome. 
(B) mérito. 
(C) idoneidade. 
(D) parentesco. 
(E) antiguidade. 

_________________________________________________________ 
 

57. O Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região 
compõe-se de 

 
(A) vinte e dois Desembargadores vitalícios no-

meados pelo Presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho.  

(B) vinte e três Desembargadores vitalícios no-
meados pelo Presidente da República.  

(C) vinte e dois Desembargadores vitalícios nomea-
dos pelo Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho.  

(D) trinta Desembargadores vitalícios nomeados pe-
lo Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.  

(E) vinte e sete Desembargadores vitalícios no-
meados pelo Presidente da República. 
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58. O exercício da vigilância sobre o funcionamento dos 
órgãos de primeiro grau, quanto à omissão de 
deveres e prática de abusos e, especialmente, no 
que se refere à permanência dos Juízes em suas 
respectivas sedes, e aos prazos para prolação de 
sentença é de competência do 

 
(A) Presidente da Terceira Turma do Tribunal. 
 
(B) Presidente do Tribunal. 
 
(C) Vice-Presidente do Tribunal. 
 
(D) Corregedor Regional. 
 
(E) Presidente da Segunda Turma do Tribunal. 

_________________________________________________________ 
 

59. Sobre a Direção do Foro de Belém, 
 

(A) o exercício do cargo de Diretor do Foro cons-
titui múnus, só podendo ser recusado por 
motivo ponderável, a critério do Presidente da 
Quarta Turma do Tribunal. 

 
(B) é exercida por um Juiz Titular de uma das 

Varas do Trabalho da Capital, por dois anos, 
vedada a recondução. 

 
(C) o Juiz Corregedor de primeira instância acumu-

lará, obrigatoriamente, este encargo com as 
atribuições das Varas do Trabalho que estiver 
presidindo e será substituído, nos afastamentos 
temporários e nos impedimentos, pelo Juiz 
Substituto mais antigo na localidade e, na au-
sência deste, pelo segundo Juiz mais antigo, 
observado o mesmo critério. 

 
(D) poderá ser designado como Diretor do Foro o 

Juiz que estiver exercendo a direção de Central 
de Mandados, devendo optar por um dos car-
gos a sua livre escolha. 

 
(E) o Diretor de Foro de Belém indicará ao Cor-

regedor Geral do Tribunal Regional do Traba-
lho servidor do quadro da Oitava Região para 
exercer a Função Comissionada de Assistente. 

_________________________________________________________ 
 

60. Os processos da competência do Tribunal são distri-
buídos por classes, sendo que, conforme rela-ção 
do artigo 102 do Regimento Interno, o Conflito de 
Competência é classificado como 
 
(A) Exceção (Processo Cível e do Trabalho). 
 
(B) Procedimento Administrativo. 
 
(C) Ato e expediente (Processo Cível e do Traba-

lho). 
 
(D) Incidente (Processo Cível e do Trabalho). 
 
(E) Processo de Conhecimento (Processo Cível e 

do Trabalho). 
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