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DATA E HORÁRIO DA PROVA: 27/3/2011 – 14h (Domingo)
INSTRUÇÕES GERAIS
 O candidato receberá do fiscal:
- um caderno de questões da prova objetiva, contendo 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de
resposta cada uma e apenas uma alternativa correta;
- um cartão de respostas óptico personalizado.
• Ao ser autorizado o início da prova, o candidato deverá verificar se a numeração das questões e a paginação do caderno de questões
da prova objetiva e a codificação do cartão de respostas óptico estão corretas.
• Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado no cartão de respostas, com sua
caligrafia usual, a seguinte frase:

O que faz a alma poder ser de herói.
 O candidato dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo.
 Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas óptico da prova objetiva.
 Ao candidato somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do
início da prova.
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu cartão de respostas óptico e retirar-se da
sala.
 Após o término da prova, o candidato deve entregar ao fiscal o cartão de respostas óptico devidamente assinado.
 O candidato deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul,
fabricada com material transparente.
 Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. O candidato deverá desligar e entrega ao fiscal do
IADES máquina fotográfica, telefone celular, relógio do tipo data bank, gravador, bip, receptor, pager, notebook, walkman, aparelho
portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais, agenda eletrônica, palmtop, régua de cálculo,
máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento desse tipo.
 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
 O candidato somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas se sua saída for acompanhada por fiscal do IADES.
 Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA
 Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas óptico. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a
ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas.
 Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas óptico a alternativa que mais adequadamente a responde.
 O cartão de respostas óptico NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às
respostas.

 A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas óptico é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta ou
azul, o espaço a ela correspondente, conforme modelo a seguir:
Marque as respostas assim:
Realização:

CONHECIMENTOS BÁSICOS – 30 Questões

QUESTÃO 1 ________________________________________________________

LÍNGUA PORTUGUESA (Questões 1 a 10)

Assinale a alternativa correta.

Texto I para resolver as questões 1 a 3.
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(A)

Fascínio de gente grande
Durante a maior parte da sua história, a humanidade
pensou por meio de mitos. Eles encerravam a totalidade do que
a cultura dispunha para transmitir sua sabedoria acumulada.
Além de ser um compêndio de histórias, os mitos e as lendas
eram um conjunto que organizava visões de mundo e respondia
a indagações — traduziam maneiras de pensar. O horizonte
intelectual encontrava ali seus limites e suas possibilidades.
Todo saber cabia no mito, e os novos fatos eram lidos através
deles.
Não se trata de dizer que as crianças pensam como os
antigos, ou que os antigos eram infantis, mas que pensar por
meio de histórias é uma possibilidade para a qual nosso cérebro
está apto há milênios. Essas narrativas constituíram o espaço
potencial onde ao longo dos tempos aprendemos a encurtar
nossa solidão, balizando a criação particular do mundo e de nós
mesmos.
Hoje, a tradição e a religião, com seu enorme acervo de
histórias, já não têm a mesma importância e, de certa forma,
vêm sendo abandonadas. Como tudo muda tão rápido, o que
pode nos emprestar uma identidade que diga o que somos? O
pertencimento a uma geração é feito de muitas referências,
porém uma das mais recorrentes é o uso comum de livros,
músicas, filmes, games e séries de TV. Essa preocupação com as
transformações culturais e suas consequências pode ser até
considerada por muitos como uma nostalgia precoce, mas de
fato é uma manifestação de identidade compartilhada. É como
se dissessem: nós, consumidores de tal produto cultural, nos
reunimos e nos reconhecemos porque temos algo em comum. É
provável que num futuro bem próximo possamos nos referir a
uma "geração Harry Potter", ou seja, aos que cresceram imersos
nessa literatura.
Mas pode ser mais do que isso: a massiva presença da
cultura infantil para uso também dos adultos, que surgiu de
forma mais intensa no fim do século 20, foi associada, algumas
vezes, a signos da imaturidade, hedonismo e incapacidade de
assumir responsabilidades. Esses adultos seriam como crianças,
ansiosos por "congelar" a vida numa infância de Disneylândia,
onde pudessem fingir que nunca iriam envelhecer, fracassar e
morrer.
Sem discordar dessa tese, pensamos que há algo a
mais nesse hábito cultural dos adultos de lotar salas de cinema
para assistir a desenhos animados, cultuar personagens de
cartum, colecionar bonecos de filmes e jogar videogames.
Talvez esses novos hábitos correspondam a um trânsito
mantido entre as várias idades da vida, uma possibilidade de
crescer sem cortar todas as pontes. Adultos que hoje constituem
família são filhos de pais que foram mais participativos e, em
geral, viveram infância e adolescência mais prolongadas e
cultuadas do que ocorreu com gerações anteriores. Essas
pessoas formam, por sua vez, famílias mais inclusivas em
relação às crianças, ainda brincam e consomem ficção infantil. E
terão de aprender a desempenhar suas responsabilidades com
os mais jovens sem medo de macular sua conexão com a
infância.

(B)

(C)

(D)

(E)

Na linha 12, o deslocamento do pronome “se” para
imediatamente após a forma verbal “trata” não
prejudicaria a correção gramatical do texto.
No segmento “salas de cinema para assistir a desenhos
animados, cultuar personagens de cartum,” (linhas 43 a
45), a ausência do sinal indicativo de crase indica que foi
empregada apenas a preposição a, exigida pelo verbo
“assistir”, sem haver emprego do artigo feminino.
A correção gramatical e a coerência do texto não seriam
preservadas se, na oração “que surgiu de forma mais
intensa no fim do século 20” (linhas 35 e 36) fossem
retiradas as vírgulas.
No trecho “Como tudo muda tão rápido, o que pode nos
emprestar uma identidade que diga o que somos?”
(linhas 21 e 22), a conjunção “como” poderia ser
substituída pela conjunção conforme sem prejuízo para
a coerência textual e a correção gramatical do período.
O travessão, na linha 8, foi utilizado para isolar o termo
“traduziam maneiras de pensar”, pois trata-se de um
adjunto adverbial deslocado dentro do período.

QUESTÃO 2 ________________________________________________________
Assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Nas relações de coesão do texto, as expressões “eles”
(linha 4), “compêndio de histórias” (linha 6) e “deles”
(linha 11) remetem aos referentes “mitos” (linha 6) e
“novos fatos” (linha 10).
O uso da preposição “para” (linha 14) é obrigatório para
marcar a relação estabelecida com o adjetivo “apto”
(linha 15); por isso, a omissão dessa preposição
provocaria erro gramatical e impossibilitaria a retomada
do referente do pronome “a qual” (linha 14).
Nos vocábulos “têm” (linha 20) e “vêm” (linha 21), são
utilizadas as mesmas regras para o uso do acento gráfico,
embora essas formas verbais apresentem sujeitos
diferentes.
Pela organização das ideias, pelas estruturas sintáticas e
pela escolha do vocabulário, infere-se que predomina, no
texto, o gênero narrativo.
No texto, a expressão “geração Harry Potter” (linha 32)
refere-se aos adultos que assistem hoje a filmes cujos
temas são repletos de mitos e lendas.

CORSO, Diana Lichtenstein; CORSO, Mário. Brincando com palavras. Fascínio de
gente grande. Revista Mente Cérebro, nº 26, edição especial, p. 42. (com
adaptações).

CONCURSO PÚBLICO 1/2010 – SEAP/PGDF

CADERNO DE PROVA – 201 – TÉCNICO JURÍDICO – APOIO ADMINISTRATIVO

PAG. 3 / 16

Texto II para resolver as questões 5 e 6.

QUESTÃO 3 ________________________________________________________

I-

II -

III-

IV -

As relações entre as ideias do texto mostram que a forma
verbal “balizando” (linha 17) está ligada a “narrativas”
(linha 15); logo, seriam respeitados o sentido dessa
estrutura, assim como a correção gramatical, caso fosse
feita a substituição por e a balizar.
Nos segmentos “com seu enorme acervo de histórias”
(linhas 19 e 20) e “consumidores de tal produto cultural”
(linha 29), as vírgulas foram empregadas para separar
aposto explicativo.
O período sintático iniciado por “É provável” (linhas 30 e
31) estabelece, com o período anterior, relação
semântica que permite o uso da expressão Não
obstante, assim sua reescrita ficaria da seguinte forma:
Não obstante, é provável que (...).
A ausência de vírgulas imediatamente após os vocábulos
“adultos” (linha 48) e “famílias” (linha 52) indica que a
oração iniciada por “que hoje constituem” (linha 48)
restringe a ideia de “adultos”.

0.

(B)

1.

(C)

2.
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A quantidade de itens certos é igual a
(A)

(D)

3.

(E)

4.

25

QUESTÃO 4 ________________________________________________________
28

Os trechos seguintes foram retirados de jornais de grande
circulação. Assinale a alternativa correta quanto à correção
gramatical.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Todo mundo já ouviu falar de golpes aplicados na praça.
Você já pode ter caído em um ou, quem sabe, se lembra
de um amigo ou familiar que tenha sido vítima de alguém
simpático, com muita lábia, que vende até terreno na
Lua. Simplórios ou não, seu objetivo é sempre ganhar
dinheiro sem esforço. Ultimamente, o mercado vem
sendo surpreendido com uma armação um pouco mais
sofisticada: cartas-garantias com selos, carimbos,
assinaturas e tudo o mais que possa dar veracidade ao
papel, inclusive textos em duas línguas — inglês e
português. Parece tudo certo, mas não passa de falsidade.
Após tensos debates, sobretudo com a China, os
ministros da Economia dos países do G20, reunidos em
Paris neste sábado, 19, conseguiram fechar um acordo
sobre os indicadores que irão medir os desequilíbrios
macroeconômicos entre os países. Os novos indicadores
incluem a tacha de câmbio elemento, que o governo
brasileiro avalia como “muito positivo”.
A polêmica envolvendo a comercialização ou não dos
inibidores de apetite que será levada a consulta pública
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
contrária a venda, não mexe apenas com os ânimos de
fabricantes e médicos endocrinologistas. Movimenta
também uma considerável cifra no mercado
farmacêutico.
As chuvas de verão que tem atingido o Paraná ainda
podem causar mais alagamentos, deslizamentos e
desabamentos no estado. O Sistema Meteorológico do
Paraná (Simepar) informou, hoje, 20, sobre a existência
de instabilidade na região de Curitiba, Piraquara e da
Fazenda Rio Grande, o que pode levar à pancadas de
chuva no fim do dia, inclusive com trovoadas.
Em qualquer lugar onde haja uma banca com ervas
medicinais, lá está a arnica, que dizem servir para tratar
praticamente todos os tipos de doença, a popular planta,
no entanto tem uma adversária de peso que ganha cada
vez mais respaldo científico.
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Sustentabilidade ou colapso

1

Julgue os itens a seguir acerca do texto I.

31

34

37

Um dos sistemas mais complexos que se conhecem, o
clima da Terra sempre norteou os rumos da humanidade. Nos
primeiros 250.000 anos da história do homem moderno, no
período Pleistoceno, a temperatura era mais baixa do que a
atual e havia muita instabilidade climática. Separados em tribos
nômades, nossos ancestrais sobreviviam do que conseguiam
colher e caçar em tempos de fartura. Durante os últimos 10.000
anos, no período Holoceno, um clima mais quente e estável permitiu aos homens desenvolver a agricultura e os assentamentos
permanentes. Novas tecnologias foram utilizadas para
domesticar ecossistemas, administrar suprimentos de água e
proteger a população das intempéries. Esses processos alteraram o ambiente de forma radical. Nada se compara, porém, ao
que ocorreu nos últimos 100 anos. A utilização de combustíveis
fósseis possibilitou o desenvolvimento de uma economia global.
A população humana alcançou a casa dos bilhões de habitantes.
Megacidades foram erguidas. A escala das mudanças resultantes
do impacto humano sobre a Terra foi tão sem precedentes que
essa centena de anos resultou em um novo período geológico: o
Antropoceno.
Hoje, por causa da degradação ecológica e das
emissões de gases do efeito estufa resultantes desse processo
industrial, corremos o risco de modificar o ambiente em um
ritmo alucinante, que inviabiliza a capacidade da espécie
humana para se adaptar às mudanças. A civilização está de tal
forma interconectada que, caso ocorra um colapso, ele será
global, e não mais regional, como nos primórdios. É preciso
tomar uma decisão e reconhecer que o crescimento econômico
consome os recursos e produz resíduos que degradam o
ecossistema. É hora de produzir, mas também de enfatizar a
qualidade de vida e uma distribuição justa da riqueza, em lugar
de crescer a qualquer custo. Resumindo: nossa visão de mundo
terá de ser transformada, assim como as tecnologias e as
instituições, para transpormos com sucesso o Antropoceno e
não entrarmos em colapso.
COSTANZA, Robert; FARLEY, Joshua. Sustentabilidade ou Colapso. Revista Veja, nº
2.196, ano 43, p. 80, dezembro de 2010 (com adaptações).

QUESTÃO 5 ________________________________________________________
Julgue os itens a seguir acerca do texto II.
I-

II -

III -

IV-

Em “Um dos sistemas mais complexos que se conhecem,
o clima da Terra sempre norteou os rumos da
humanidade.” (linhas 3 e 4), o verbo conhecer poderia
se flexionar no singular, uma vez que a expressão em
destaque pode concordar no plural ou singular, sem que
se infringisse a norma gramatical.
O emprego das vírgulas no segundo período do texto se
deve ao fato de as expressões isoladas por vírgula
exercerem a mesma função sintática.
A expressão “Esses processos” (linha 14) exerce, na
organização dos argumentos do texto, a função coesiva
de retomar ou resumir “Novas tecnologias” (linha 12).
Infere-se do último período do texto que o
“Antropoceno” (linha 22) é consequência desastrosa da
degradação ecológica e das mudanças ocasionadas pelo
impacto humano sobre a Terra.

A quantidade de itens certos é igual a
(A)

0.

(B)

1.
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(C)

2.

(D)

3.

(E)

4.
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QUESTÃO 6 ________________________________________________________

QUESTÃO 8 ________________________________________________________

No que concerne às relações semânticas e sintáticas do texto,
assinale a alternativa correta.

As vírgulas do primeiro período do texto foram retiradas
propositalmente. Assinale a alternativa cuja pontuação está
correta.

(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

Respeitam-se as relações de coerência e coesão textuais
se o conectivo “mas também” (linha 32) for substituído
por no entanto.
É correto concluir pela argumentação do texto que o
crescimento a qualquer custo, isto é, o crescimento
econômico sem limites e com ajuda da tecnologia será
capaz de contornar o problema da escassez de recursos
naturais e a pobreza.
No primeiro período do segundo parágrafo, há uma
relação de causa e consequência.
Ao suprimir a vírgula após o adjetivo “alucinante” (linha
26), preservam-se a coerência do texto e a correção
gramatical.
Nas relações coesivas no texto, o pronome “que” (linha
31) retoma as expressões “recursos” (linha 31) e
“resíduos” (linha 31).

(A)

(B)

(C)

(D)

Texto III para resolver as questões 7 e 8.
1

4

7

10

13

16

19

21

Pesquisas sobre felicidade e satisfação com a vida
como um todo mostram que em termos de qualidade de vida o
Brasil já é um dos países mais "ricos" ao lado dos Estados
Unidos e das nações europeias. O alto nível de satisfação com a
vida dos brasileiros pode ser consequência da cultura pujante,
do calor humano e da riqueza ecológica inigualável. O Brasil já é
uma superpotência cultural e ecológica. Quanto disso tudo será
sacrificado em busca de maior consumo e será pago com mais
horas de trabalho, com ecossistemas degradados e com vidas
mais estressadas? O prazer de possuir carros mais potentes é
maior do que o de desfrutar amizade, família e água e ar limpos?
Talvez o Brasil possa competir e vencer dentro do paradigma
convencional, mas o preço valerá a pena? Estamos no tipping
point: é preciso optar por um futuro sustentável e desejável ou
um declínio catastrófico. Ninguém pode afirmar com segurança
qual é o caminho certo, embora haja evidências cada vez mais
fortes de que a abordagem convencional está falhando. O Brasil
pode seguir o caminho convencional e esperar pelo melhor. Ou
pode criar o próprio caminho por meio de um novo paradigma
de desenvolvimento e, quem sabe, fazer jus finalmente ao título
de país do futuro.
COSTANZA, Robert; FARLEY, Joshua. Sustentabilidade ou Colapso. Revista Veja, nº
2.196, ano 43, p. 80, dezembro de 2010 (com adaptações).

QUESTÃO 7 ________________________________________________________
Assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

Texto IV para resolver as questões 9 e 10.
1

4

7

10

13

16

19

22

O segundo período do texto apresenta orações
coordenadas.
O emprego de “já” (linhas 3 e 6), nas duas ocorrências no
primeiro parágrafo, tem a função argumentativa de
ressaltar circunstância de afirmação.
Respeitam-se as relações de coesão e coerência se a
forma verbal “haja” (linha 16) for substituída por exista,
considerando que ambas as formas pertencem ao mesmo
campo semântico.
O termo “pujante” (linha 5), que denotativamente tem o
sentido de magnificente, possante, não alude o real
significado à cultura do Brasil.
Na argumentação do texto, o pressuposto presente no
emprego do vocábulo “finalmente” (linha 20) é de que o
Brasil ainda não é o país do futuro, uma vez que depende
da adoção de um novo paradigma de desenvolvimento.
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(E)

Pesquisas sobre felicidade e satisfação, com a vida como
um todo, mostram que, em termos de qualidade de vida,
o Brasil já é um dos países mais “ricos” ao lado dos
Estados Unidos e das nações europeias.
Pesquisas sobre felicidade e satisfação com a vida, como
um todo, mostram que, em termos de qualidade de vida,
o Brasil já é um dos países mais “ricos” ao lado dos
Estados Unidos e das nações europeias.
Pesquisas sobre felicidade e satisfação com a vida como
um todo mostram que, em termos de qualidade de vida o
Brasil já é um dos países mais “ricos”, ao lado dos
Estados Unidos e das nações europeias.
Pesquisas, sobre felicidade e satisfação com a vida, como
um todo, mostram que em termos de qualidade de vida, o
Brasil já é um dos países mais “ricos”, ao lado dos
Estados Unidos e das nações europeias.
Pesquisas sobre felicidade e satisfação com a vida como
um todo mostram que, em termos de qualidade de vida, o
Brasil já é um dos países mais “ricos”, ao lado dos
Estados Unidos e das nações europeias.

25
26

Eletropaulo é multada em R$ 4,7 milhões
por blecautes em SP
A concessionária AES Eletropaulo, empresa
responsável pelo fornecimento de energia na Grande São Paulo,
foi multada nesta quinta-feira em R$ 4,7 milhões pelo Procon
(Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor). A multa é
referente às interrupções no abastecimento que aconteceram
entre setembro de 2010 e janeiro de 2011.
De acordo com o Procon, a multa também foi
provocada pela demora excessiva no restabelecimento, que em
alguns casos chegaram a mais de três dias, e por ter deixado o
SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) indisponível.
As ocorrências afetaram pelo menos 590 mil unidades
consumidoras. Na quinta-feira, 24, a empresa compareceu ao
Procon para apresentar os esclarecimentos sobre os blecautes.
Os documentos detalham o tempo de duração dos
blecautes, motivos, número de consumidores afetados, medidas
adotadas, ressarcimento dos prejuízos causados, entre outros.
Após a análise dos documentos, o Procon concluiu que
a empresa agiu em desacordo com o Código de Defesa do
Consumidor por ter deixado de assegurar a continuidade de
serviço.
Por meio de nota, a AES Eletropaulo informou "que
está analisando o auto de infração emitido pelo Procon e que
tomará as medidas administrativas cabíveis".
Folha de São Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/884141-eletropaulo-e-multada-em-r47-milhoes-por-blecautes-em-sp.shtml
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QUESTÃO 9 ________________________________________________________
O texto apresenta coerência
concordância verbal, exceto em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

quanto

ao

emprego

da

“às interrupções no abastecimento que aconteceram
entre setembro” (linhas 8 e 9).
“alguns casos chegaram a mais de três dias” (linha 11).
“As ocorrências afetaram pelo menos 590 mil
unidades” (linha14).
“AES Eletropaulo informou "que”.
“Após a análise dos documentos, o Procon concluiu
que” (linha 20).

QUESTÃO 10 _____________________________________________________
Entre os trechos de textos apresentados a seguir, assinale a
alternativa que contem trecho cujo verbo não está na mesma
voz de “De acordo com o Procon, a multa também foi
provocada pela demora excessiva no restabelecimento”.
(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

“A concessionária AES Eletropaulo, empresa
responsável pelo fornecimento de energia na Grande
São Paulo, foi multada nesta quinta-feira em R$ 4,7
milhões pelo PROCON (...)”.
“O assassino viveria acompanhado eternamente pela
mulher.”
“Há muitos anos, fostes massacrado por tua própria
história.”
“Pelo menos 590 mil unidades foram afetadas pelos
blecautes.”
“Cerca de 15 mil pessoas deixaram o país, nessas
circunstâncias, pelos canais das fronteiras.”

ATUALIDADES (Questões 11 a 14)

QUESTÃO 11 _____________________________________________________
Em dezembro do ano passado, o Banco Central colocou em
circulação as novas cédulas de R$ 100 e R$ 50, pertencentes à
segunda família do Real. O objetivo é a modernização das
cédulas, com a adoção de recursos gráficos mais sofisticados.
Assinale a alternativa correta em relação ao tema.
(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

QUESTÃO 12______________________________________________________

Na nova nota, é possível sentir o relevo dos numerais
com o valor da nota, permitindo o reconhecimento pelo
tato por pessoas com deficiência visual.
Na nova nota, sob luz ultravioleta é possível ver o
desenho da bandeira do Brasil, com a numeração da nota
no lugar da inscrição Ordem e Progresso.
Ao colocar a nova nota contra a luz, fica visível um fio de
cobre com a inscrição Confiamos em Deus.
A última moeda brasileira, antes do Real, era chamada de
Cruzado Novo (NCz$) e foi implementada em 1986 com o
Plano Cruzado I.
As notas anteriores de R$ 100 e R$ 50, da primeira
família do Real, perderam a validade em 2010 e devem
ser imediatamente substituídas nas casas bancárias.

A invasão dos tablets
Sensação da maior feira de eletrônicos do mundo,
onde foram apresentados mais de 80 novos modelos, os tablets
deverão movimentar US$ 25 bilhões em 2011.
FERRARI, Bruno. A Invasão dos Tablets. Revista Época, nº 660, ano 43, p. 60, 10 de
janeiro de 2011.

Assinale a alternativa correta em relação ao tema.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A tecnologia 3-D permite a captura e a exibição de
imagens em 3 dimensões, para uso exclusivo em tablets
3-G (3ª Geração).
Os tablets ou tabelas, em língua portuguesa, são
equipamentos eletrônicos usados para cálculos
avançados e com grande capacidade de memória
matemática.
Os tablets são equipamentos com o conceito All-in-One:
central de entretenimento com tudo em um único
aparelho: tabelas, notebook, smartphone, 3-D e chat online.
O iPad, o iPhone e o iPod são modelos líderes no
mercado mundial de tablets e fabricados pela
multinacional americana Apple.
O dispositivo principal de entrada de dados em um tablet
é a tela touchscreen, em substituição ao mouse ou teclado
regularmente usados nos notebooks.

QUESTÃO 13______________________________________________________
As regiões administrativas são áreas territoriais do Distrito
Federal, cujos limites físicos, estabelecidos pelo poder público,
definem a jurisdição da ação governamental para fins de
descentralização administrativa e coordenação dos serviços
públicos de natureza local. Assinale a alternativa correta em
relação ao tema.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O Distrito Federal possui hoje 30 regiões
administrativas, sendo a de Vicente Pires (RA XXX) a
mais recente. O crescente número de RAs é fruto da
expansão territorial do Distrito Federal nos últimos 10
anos.
A Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII)
faz fronteira com as Regiões Administrativas do Lago
Norte (RA XVIII) e Sobradinho II (RA XXVI).
Em 1958, a Região Administrativa de Planaltina (RA VI)
foi a primeira a ser criada, pois a cidade de Planaltina já
existia antes da transferência da capital federal para o
Centro-Oeste brasileiro.
A Cidade Estrutural e a “Cidade do Automóvel” integram
a Região Administrativa Setor Complementar de
Indústria e Abastecimento (RA XXV).
As Regiões Administrativas do Lago Norte (RA XVIII) e
do Lago Sul (RA XVI) são as de maior densidade
populacional do Distrito Federal.

QUESTÃO 14______________________________________________________
Brasília foi inaugurada em 20 de abril de 1960. Assinale a
alternativa incorreta sobre fatos históricos que antecederam o
evento e contribuíram para a transferência da capital federal
para o interior do país.
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(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Em 1893, mapa do Brasil mostra, no planalto de Goiás,
pela primeira vez, um retângulo com a inscrição Futuro
Distrito Federal.
Na primeira Constituição da República, em 1891, havia
menção sobre área no planalto central para
estabelecimento da futura capital federal.
Na constituição de 1937, no período do Estado Novo, a
menção para a transferência da capital federal para o
interior do país delimitava, entre as latitudes 10o e 15o,
área a ser desapropriada para a construção da nova
capital federal.
A primeira desapropriação de terras para criação do
Distrito Federal ocorreu em 1955, na antiga Fazenda
Bananal, entre os rios Torto e Bananal, onde hoje situa-se
Brasília.
Em 1956, foi inaugurada a residência provisória para o
presidente da República, Juscelino Kubitschek. O nome
sugerido foi Catetinho, uma referência ao Palácio do
Catete, sede do Poder Executivo, no Rio de Janeiro.

(A)

(B)

(C)

(D)

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO (Questões 15 a 20)

QUESTÃO 15 _____________________________________________________
É importante, no estudo do Direito Administrativo,
delimitarmos as funções estatais, bem como a relação entre o
Governo e a Administração Pública. Da coordenação desses
esforços, o interesse público deve ser o grande objetivo dos
agentes. Acerca desse cenário, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Não contraria a característica central dos atos
legislativos, qual seja, o atingimento da generalidade
das situações, por exemplo, a aprovação de uma lei,
pelo próprio Legislativo, mas que concede uma pensão
especial a determinada pessoa. A esse efeito, denominase corretamente de “lei de efeitos concretos”. No
mesmo sentido, no seu âmbito de atuação, também o
Poder Judiciário exerce o que se denomina de função
materialmente administrativa, da mesma maneira em
consonância com o ordenamento jurídico brasileiro.
Como corolário do princípio da legalidade, é matéria
subordinada exclusivamente à aprovação em lei a
organização e o funcionamento da Administração
Pública Federal.
Os órgãos públicos distinguem-se das entidades em
face de aqueles não possuírem personalidade jurídica
própria. Nesse sentido, uma Assembleia Legislativa não
possui capacidade processual para defender, em seu
nome, seus interesses em juízo, sendo, nesse caso, o
Estado-Membro o competente para fazer parte dessa
ação.
O sistema federativo brasileiro é do tipo de agregação,
no qual há descentralização política em relação dos
entes políticos, quais sejam, União, Estados-Membros,
Distrito Federal e Municípios.
O Direito Administrativo brasileiro, em face do
princípio da legalidade, não agasalha a teoria da
aparência dos atos administrativos.

(E)

QUESTÃO 17______________________________________________________
Assinale a alternativa correta que corresponde aos princípios
para a prestação dos serviços públicos que, respectivamente,
indicam
a) a obrigatoriedade de serem ofertados sem discriminação
entre os beneficiários, observadas as mesmas condições
jurídicas e técnicas entre aqueles; e
b) a ideia de que o lucro não é objetivo da função
administrativa, não devendo os cidadãos serem alijados da
condição de usuários daqueles.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A delegação dos serviços públicos, regulada pelo art. 175 da
Constituição Federal e pela Lei no 8.987/95, pode ser operada
aos particulares, mediante a utilização dos institutos da
concessão, permissão ou autorização. Assinale a alternativa
correta em relação ao tema.

CONCURSO PÚBLICO 1/2010 – SEAP/PGDF

Eficiência e isonomia.
Universalidade e interesse público.
Razoabilidade e vedação à intervenção estatal no
domínio econômico.
Generalidade e modicidade.
Interesse público e continuidade.

QUESTÃO 18______________________________________________________
Em relação aos contratos administrativos, assinale a alternativa
incorreta.
(A)

(B)

(C)

QUESTÃO 16 _____________________________________________________

A concessão de serviço público constitui a delegação de
sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante
licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa
jurídica ou ao consórcio de empresas que demonstre
capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e
por prazo determinado.
A permissão de serviço público constitui a delegação, à
título precário, mediante licitação, da prestação de
serviços públicos, feita pelo poder concessionário à
pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para
seu desempenho, por sua conta e risco.
A concessão de serviço público constitui a delegação de
sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante
licitação, na modalidade de tomada de preço, à pessoa
física ou jurídica que demonstre capacidade para seu
desempenho, por sua conta e risco e por prazo
determinado.
A permissão de serviço público constitui a delegação, à
título precário, mediante licitação, sempre na
modalidade de concorrência, da prestação de serviços
públicos, feita pelo poder concedente, exclusivamente à
pessoa física que demonstre capacidade para seu
desempenho, por sua conta e risco.
As concessões e as permissões sujeitar-se-ão à
fiscalização pelo poder concedente responsável pela
delegação, independente da cooperação dos usuários,
não sendo necessária a justificação da conveniência da
outorga desta delegação pelo poder concedente.

(D)

(E)

Os contratos decorrentes de dispensa ou de
inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do
ato que os autorizou e da respectiva proposta.
A Administração será responsável pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.
São cláusulas necessárias em todo contrato as que
estabeleçam o regime de execução ou a forma de
fornecimento.
Caberá ao contratado optar por uma das seguintes
modalidades de garantia: caução em dinheiro ou em
título da dívida pública, seguro garantia e fiança
bancária.
As cláusulas econômico–financeiras e monetárias dos
contratos administrativos não podem ser alteradas sem
prévia concordância do contratado.
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QUESTÃO 19 _____________________________________________________
O Direito Administrativo se encarrega de normatizar os
procedimentos que devem ser observados não só pelos agentes
públicos como, também, pelos licitantes e pela sociedade em
geral. Assinale a alternativa correta em relação ao tema.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Nas contratações diretas, destacam-se duas espécies, a
saber, dispensa e inexigibilidade de licitação. A despeito
de suas diferenças, é ponto comum entre elas o fato de
as hipóteses cabíveis estarem taxativamente arroladas
nos artigos correspondentes a cada uma delas na lei
licitatória geral.
No que diz respeito aos critérios de habilitação dos
licitantes, é dever dos agentes da Administração, ao
confeccionarem os editais, inserirem o maior número
possível de requisitos de habilitação e qualificação, a
fim de que o Estado-contratante possa, sobejamente,
ficar resguardado na contratação.
A lei licitatória geral arrola, exaustivamente, os tipos de
licitação como o de menor preço, o da melhor técnica e
o da técnica e preço.
Os recursos administrativo-licitatórios, na lei licitatória
geral, têm, de regra, o efeito suspensivo, salvo os
apresentados em face de inabilitação e contra o
julgamento das propostas.
A adjudicação é o ato administrativo que atribui o
objeto ao vencedor da licitação, não se confundindo
com a homologação do procedimento administrativolicitatório. A Lei nº 8666, de 1993, tem previsão de
precedência da homologação sobre aquele outro
procedimento.

QUESTÃO 20 _____________________________________________________
Conforme os conceitos de remuneração e de vencimento,
estabelecidos na Lei no 8.112/90, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício
de cargo público, com valor fixado em lei e não poderá
ser inferior ao salário-mínimo.
Vencimento é a remuneração do cargo efetivo, acrescido
das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas
em lei.
O vencimento, a remuneração e o provento não serão
objetos de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos
casos de prestação de alimentos resultantes de decisão
judicial.
Além da remuneração poderão ser pagas ao servidor as
vantagens, tais como indenizações, gratificações e
adicionais.
As gratificações e os adicionais não se incorporam ao
vencimento ou provento para qualquer efeito.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 22______________________________________________________
Assinale, dentre as alternativas abaixo, a que não corresponde a
uma competência privativa do Distrito Federal.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 21 _____________________________________________________
O Distrito Federal se organiza e estrutura mediante Lei
Orgânica, a qual deve observar aos princípios estatuídos na
Constituição Federal. Em relação aos dispositivos da Lei
Orgânica do Distrito Federal (LODF) acerca da Administração
Pública, assinale a alternativa correta.
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Fomentar a produção agropecuária e organizar o
abastecimento alimentar.
Dispor sobre criação, transformação e extinção de
cargos, empregos e funções públicas.
Exercer o poder de polícia administrativa.
Licenciar a construção de qualquer obra.
Dispor sobre a administração, utilização, aquisição e
alienação dos bens públicos.

QUESTÃO 23______________________________________________________
Compete ao Procurador-Geral do Distrito Federal
(A)

(B)
(C)
(D)

(E)
LEGISLAÇÃO APLICADA AOS SERVIDORES DA PGDF
(Questões 21 a 25)

Representando um avanço em relação à Constituição
Federal, a LODF, em relação a todos os poderes, passou
a estabelecer que as funções de confiança serão
ocupadas por servidores ocupantes de cargo efetivo, e,
ainda, pelo menos metade dos cargos em comissão
serão preenchidos por servidores de carreira.
O teto remuneratório adotado na LODF, incluindo as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e
suas subsidiárias, que receberem recursos do Distrito
Federal para pagamento de despesas de pessoal ou de
custeio em geral, é o subsídio do Desembargador do
Tribunal de Justiça para todos os cargos, empregos e
funções de quaisquer dos poderes no Distrito Federal.
A criação, transformação, fusão, cisão, incorporação,
privatização ou extinção de sociedades de economia
mista, autarquias, fundações e empresas públicas
depende de lei específica, sendo, para a extinção de
empresa pública ou sociedade de economia mista,
necessário, para aprovação, maioria absoluta.
Com previsão expressa na LODF, a lei disporá sobre os
exames psicotécnicos para o ingresso e, também, sobre
o acompanhamento psicológico para progressão
funcional na carreira.
O prazo de validade do concurso público será de até
dois anos, prorrogável uma vez, por até mais dois anos.

autorizar e determinar a instauração de processos
administrativos disciplinares contra Procuradores do
Distrito Federal.
estabelecer critérios e prioridades de aplicação de
recursos.
acompanhar, avaliar e fiscalizar as ações do Pró-Jurídico,
sem prejuízo do controle interno e externo competente.
receber citações, intimações e notificações judiciais
endereçadas ao Distrito Federal ou delegar essa
atribuição aos titulares dos órgãos subordinados.
velar pelo ajuizamento e controle do trâmite processual
das ações diretas de inconstitucionalidade enviadas pela
Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

QUESTÃO 24______________________________________________________
A Assessoria Especial é um órgão da Procuradoria-Geral do
Distrito Federal, que será formada por até 15 Procuradores do
Distrito Federal, preferencialmente Subprocuradores-Gerais,
sendo chefiada por um Assessor-Chefe, que será Procurador do
Distrito Federal livremente nomeado. Acerca de suas
competências, assinale a alternativa que não está prevista no
Regimento Interno.
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(A)

(B)
(C)

(D)
(E)

Analisar e manifestar-se sobre pareceres aprovados
pelas Procuradorias especializadas, sempre que
solicitado pelo Procurador-Geral.
Planejar, coordenar e avaliar a participação de
servidores da Procuradoria-Geral em eventos externos.
Prestar assistência direta ao Procurador-Geral em
estudos e pesquisas técnico-jurídicas, sempre que for
necessário subsidiar decisões e pareceres jurídicos de
competência da Procuradoria-Geral.
Adotar as providências cabíveis em processos judiciais
ou administrativos a seu cargo.
Subsidiar tecnicamente as decisões do ProcuradorGeral.

QUESTÃO 27______________________________________________________
Uma Constituição deve estruturar a forma de aquisição de
poder, prerrogativas, casos de destituição e as competências das
funções que compõem o Estado. Acerca de tais atributos,
assinale a alternativa correta em relação à Constituição Federal
vigente.
(A)

QUESTÃO 25 _____________________________________________________
(B)
Em relação às competências, prerrogativas e deveres dos
Procuradores do Distrito Federal, com base na Lei Orgânica do
Distrito Federal, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Os Procuradores, no pleno exercício de sua autonomia
funcional, podem transigir em autos judiciais; todavia,
para todos os atos que praticarem devem remeter um
termo circunstanciado ao Procurador-Geral, a fim de
eventual apuração de responsabilidades, e, ainda,
tomada de outras medidas judiciais cabíveis.
O prazo conferido para a elaboração de Pareceres
jurídicos é de até 15 dias do recebimento do mesmo,
salvo, em caso de comprovada impossibilidade, a qual
deve ser fundamentada e dirigida ao Procurador-Geral,
antes de expirar o prazo acima.
Os Procuradores, no prazo de 5 dias úteis anteriores ao
gozo de férias ou licença especial, ficarão obrigados, sob
pena de responsabilidade, a entregarem, devidamente
apreciados, os processos administrativos sob sua
responsabilidade. O eventual descumprimento dessa
obrigação redundará na suspensão das férias até o seu
efetivo atendimento.
O prazo para emissão de parecer tem o prazo máximo
de 72 horas, a pedido dos Secretários de Estado de
Saúde e de Educação ou, ainda, por determinação do
Procurador-Geral ou do Governador do Distrito Federal.
A Procuradoria-Geral do Distrito Federal é o órgão que
representa
com
exclusividade,
judicial
e
extrajudicialmente todos os Poderes, aí incluídos
órgãos e entidades do Distrito Federal, devendo
manifestar-se, em relação à representação judicial, nos
prazos legalmente definidos e, na representação
extrajudicial, nos prazos contidos no seu Regimento
Interno, devendo, fundamentadamente, manifestar-se
sobre consultas realizadas por qualquer agente público
do Distrito Federal acerca das questões de competência
do Distrito Federal.

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 28______________________________________________________
A harmonia entre as funções estatais foi uma das cláusulas
eleitas pela Constituinte como inalteráveis pelo processo de
emenda constitucional. Nesse sentido, uma das funções mais
importantes que dizem respeito ao Legislativo é a de
fiscalização. Dentre os modos de realizá-la, o Parlamento utilizase das Comissões Parlamentares de Inquérito - CPI. Acerca da
disciplina desse instituto, assinale a alternativa incorreta.
(A)

(B)

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL (Questões 26 a 30)
(C)

QUESTÃO 26 _____________________________________________________
Segundo Pontes de Miranda, nacionalidade é o vínculo jurídicopolítico que faz da pessoa um dos elementos componentes da
dimensão pessoal do Estado. Assim, uma pessoa pode adquirir a
nacionalidade brasileira no modo originário
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente por meio de laços de sangue (Ius sanguinis).
somente por meio do local de nascimento (Ius solis).
pelo casamento ou outro benefício legal.
pela naturalização.
pelo sistema misto tanto por laços de sangue quanto pelo
local de nascimento.
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Algumas atividades profissionais, ainda que exercidas
fora do serviço público, foram reconhecidas pela
Constituição Federal como essenciais à Justiça, a
despeito de não constituírem um Poder próprio. São
elas exclusivamente o Ministério Público, a Defensoria
Pública, a Advocacia Pública e, também, a Advocacia
Privada.
A imunidade dos Congressistas Federais, após as
modificações sofridas pelo texto originário da
Constituição, não mais passou a albergar os efeitos
civis, senão, agora, somente o penal, mas, ainda este
último, desde que seja oriundo de opiniões, palavras e
votos proferidos em razão de suas funções
parlamentares.
Nas hipóteses de impedimento do Presidente ou do
Vice-Presidente, serão chamados para exercer aquela
função, sucessivamente, o Presidente do Senado
Federal, o Presidente da Câmara dos Deputados e o
Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Os julgamentos do Poder Judiciário são públicos, exceto
os que se referirem às decisões administrativas dos
Tribunais. Todavia, sob pena de nulidade, todas as
decisões, quer em julgamento público quanto de
questões administrativas, devem ser motivadas, sob
pena de nulidade.
Em relação à divisão comum e especial, tem-se que a
justiça especial é composta pela Justiça Federal, pela
Justiça do Trabalho, pela Justiça Militar (esta Federal e
Estadual) e pela Justiça Eleitoral.

(D)

(E)

As CPIs, além de outras formas previstas nos
Regimentos Internos das Casas Legislativas, têm
poderes de investigação que são próprios dos Membros
do Poder Judiciário.
As CPIs têm poder para determinar, se for necessário, a
conduta coercitiva de testemunhas, sem a intervenção
judicial.
As CPIs podem, sem necessitar de prévio
consentimento judicial, determinar, desde que
fundamentadamente, e para o objeto diretamente
relacionado com a matéria investigada, buscas no
domicílio do investigado.
As CPIs podem, sem necessitar de prévia autorização
judicial, determinar, inclusive, a quebra de sigilo fiscal,
bancário e de dados, neste último, incluído o telefônico.
A esposa do investigado, ao faltar com a verdade no seu
testemunho perante uma CPI, não é passível de incorrer
em crime de falso testemunho, tendo somente o
investigado o que se denomina direito de mentir.
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Texto V para resolver as questões 32 e 33.

QUESTÃO 29 _____________________________________________________
A Constituição necessita de instrumentos que lhe garantam
supremacia em relação às demais normas do ordenamento
jurídico. Todo o ordenamento jurídico deve ser lido sob a
perspectiva constitucional. A principal missão constitucional do
Poder Judiciário é o controle de constitucionalidade. Assinale a
alternativa correta em relação ao tema.

DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA DE PESSOAL

1

4

Parecer nº: 11212
Processo nº: 017.001.119/2010
7

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

O ordenamento jurídico brasileiro, em respeito à
segurança jurídica, repele qualquer forma de
repristinação.
Soberanas em relação a qualquer outra norma do
ordenamento jurídico, a interpretação constitucional do
Supremo Tribunal Federal é de que as normas
constitucionais, por regra geral, têm retroatividade
mínima.
Em face do princípio constitucional da jurisdição una, o
controle a posteriori da constitucionalidade é exercido
exclusivamente pelo Poder Judiciário, sendo difuso ou
concentrado.
Qualquer juiz singular, Desembargador ou Ministro no
Brasil pode exercer o controle de constitucionalidade.
Como regra das decisões judiciais, em observância ao
princípio da publicidade dos atos jurisdicionais,
qualquer decisão que reconheça a inconstitucionalidade
de lei passa a valer imediatamente após o trânsito em
julgado.

QUESTÃO 30 _____________________________________________________
O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da
República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar para
preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e
determinados, a ordem pública ou a paz social atingidas por
calamidades de grandes proporções na natureza. Assinale a
alternativa que define e fundamenta, legalmente, esta situação
emergencial.

Interessado: Sylvanira de Souza Aguiar
10

13

16

19

22

25

28

31

Assunto: Requisição de Pequeno Valor
Trata-se
do
Parecer
nº
11212/2010
PROPES/PGDF, subscrito pela Dra. Anita Mariana da Silva e
pela Procuradora-Coordenadora de Pessoal Celetista do Distrito
Federal, Dra. CRISTIANA FORT, opinando pelo regular
processamento desta Requisição de Pequeno Valor – RPV,
encaminhada pelo egrégio Tribunal Regional do Trabalho da
10ª Região, que determinou o pagamento do valor de R$ 260,65
(duzentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos).
Não obstante, verifica-se que a presente requisição foi
expedida após 9 de dezembro de 2009, razão pela qual devem
ser aplicadas as alterações constantes dos §§ 9º e 10 do art. 100
da Constituição Federal, inseridas pela Emenda Constitucional
nº 62/2009.
Desse modo, conforme consulta anexa ao Sistema
Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF,
observa-se que existem débitos em nome do patrono do
interessado, motivo porque deverá ser peticionado em juízo
para que seja requerida a expedição de nova RPV, com a devida
compensação dos valores informados. Diante do exposto,
DEIXO DE APROVAR o opinativo em tela, tendo em vista que a
RPV não se encontra em consonância com o art. 100 da
Constituição Federal.

34

Brasília - DF, 29 de abril de 2010.
JOÃO PAULO SILVEIRA LIMA
Procurador-Chefe da Procuradoria de Pessoal

37

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estado de Sítio.
Atuação da Força Nacional e da Polícia Federal.
Intervenção Federal.
Estado de Defesa.
Atuação das Forças Armadas.

38

QUESTÃO 32______________________________________________________
Baseado nas normas de correspondências oficiais, assinale a
alternativa correta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 30 Questões
(A)

QUESTÃO 31 _____________________________________________________
A forma dos atos administrativos obedece a normas regedoras
das comunicações escritas das repartições públicas. A redação é
padronizada. Assinale a alternativa incorreta a respeito do ato
administrativo Ofício.
(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

O vocativo, que invoca o destinatário, deve ser seguido
de vírgula.
Quando o texto contiver mais de uma ideia sobre o
assunto, elas devem ser tratadas cada uma em um
parágrafo.
As comunicações dirigidas a autoridades estrangeiras
que atendem a rito e tradição próprios são feitas de
acordo com as determinações do país de origem a quem
a comunicação é destinada.
Se tiver duas ou mais páginas podem-se usar todas elas
em frente e verso, desde que se faça as alterações
específicas na diagramação a partir da segunda página.
O parágrafo do fecho não pode ser numerado. Ele possui
a finalidade de marcar o final do texto e de saudar o
destinatário.
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(B)
(C)

(D)

(E)

O Parecer é um exame apurado que se faz sobre
determinado assunto, com apresentação fundamentada
de solução e, conforme as circunstâncias, pode ser de
opinião favorável ou contrária.
O título e o número do processo são sempre em letra
minúscula.
O Parecer, por ser um documento oficial sem vinculação
nenhuma com outra correspondência, tem como objetivo
principal fornecer subsídio para a tomada de decisões.
O documento acima (texto V) segue as normas
padronizadas pelo Manual de Redação Oficial da
Presidência da República.
Com as exigências de quorum, pareceres e publicações,
todas as demais formalidades regimentais, entre elas os
prazos, são dispensadas com a adoção da urgência
urgentíssima.

QUESTÃO 33______________________________________________________
Os pronomes de tratamento são de extrema importância na
comunicação oficial. Assinale a alternativa correta sobre o uso
de pronomes de tratamento e as correspondências oficiais.
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(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Despacho é uma decisão emitida por uma autoridade
administrativa, sobre exposição de motivos, parecer,
informação, requerimento ou outros papéis submetidos
pelas partes a seu conhecimento e solução.
Os pronomes de tratamento Vossa Excelência e Sua
Excelência podem ser abreviados em qualquer
circunstância, independente do cargo do agente público a
quem for dirigido.
Os documentos oficiais Ordem de Serviço, Instruções
Reguladoras e Normas de Execução servem
exclusivamente para estabelecer normas para o
cumprimento de determinado serviço.
Os presidentes de autarquias pertencem ao primeiro
escalão do governo, por isso recebem o tratamento Vossa
Excelência ou Sua Excelência.
João Paulo, Procurador-Chefe da Procuradoria de
Pessoal, poderia usar o pronome de tratamento Vossa
Excelência para enviar correspondências oficiais às
pessoas de cerimônia.

QUESTÃO 36______________________________________________________
A respeito das relações humanas no ambiente de trabalho,
assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

QUESTÃO 34 _____________________________________________________
Postura de atendimento é o tratamento dispensado às pessoas.
Está relacionado ao funcionário em si, com as suas atitudes e o
seu modo de agir com quem está sendo atendido naquele
momento. Para bem atender, o profissional deverá
(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

sempre compreender e atender as necessidades de quem
está sendo atendido e fazer o correto encaminhamento
das questões levantadas.
entender o lado humano e justificar as falhas da
organização a partir da explicação de que “errar é
humano”.
manter estado de espírito positivo e ter atitudes
adequadas no momento, procurando criar atmosfera de
intimidade e proximidade com o outro.
ter uma postura física adequada, mantendo semblante
rígido e agindo de forma calculista.
manter uma boa apresentação, cuidando sempre da
higiene pessoal. Os homens e as mulheres deverão
sempre estar com os cabelos curtos.

(E)

QUESTÃO 37______________________________________________________
A distribuição de poder por toda a organização tornou-se uma
estratégia fundamental para aumentar a produtividade, a
qualidade e a satisfação. Esta distribuição pode criar nova
distribuição hierárquica e de autoridade. Julgue os itens a seguir
acerca do tema.
I-

II -

QUESTÃO 35 _____________________________________________________
Características de personalidade influenciam as relações
humanas nas organizações. A personalidade refere-se aos
padrões de comportamento persistentes e duráveis de um
indivíduo, expressados numa grande variedade de situações.
Assinale a alternativa correta em relação ao tema.
(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

Os traços associados ao fator introversão incluem ser
sociável, agregado, assertivo e ativo.
Uma pessoa afável é amigável e cooperativa. Ela possui
traços de cortesia, confiabilidade, flexibilidade e
tolerância.
As pessoas que tem alta abertura para a experiência
possuem intelectos subdesenvolvidos e os traços
associados a esse fatos incluem a introspecção e
acanhamento.
Algumas pessoas tem disposição para arriscar em
situações de perigo para conseguir emoções. Pessoas
com esse perfil são danosas para as organizações.
Pessoas com alto grau de conscientização tendem a
procrastinar as tarefas complexas com regularidade,
distribuindo-as aos outros membros do grupo.
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As pessoas, nas suas relações interpessoais, devem não
só agir com fragilidade ao se expressar, mas também
não devem impor limites em seus relacionamentos
pessoais e profissionais.
Os efeitos dos conflitos dos grupos de trabalho são
sempre negativos. Os gestores devem lidar com eles
com muita rapidez para evitar que se demonstrem com
frequência.
Relações
abaladas
entre
funcionários
que
desempenham as mesmas funções são benéficas para a
organização, uma vez que isto estimula o espírito
competitivo dos empregados, gerando resultados mais
positivos.
O afrouxamento da cobrança de disciplina produz
crescimento no grau de satisfação dos empregados,
contribuindo para uma maior eficiência no trabalho.
O relacionamento entre os funcionários é um dos
aspectos mais importantes para a eficácia do trabalho
em equipe, exigindo que seus membros tenham
empatia, postura profissional participativa, capacidade
de comunicação e respeito à individualidade do outro.

III -

IV -

Os empregados experimentam um sentido maior de
auto-eficácia e de propriedade no trabalho quando
compartilham do poder.
Empoderamento é o processo de centralização do
poder nos membros com maior hierarquia dentro do
grupo,
aumentando,
em
consequência,
seus
sentimentos de auto-eficácia.
Para ressaltar o empoderamento, os gerentes devem
remover as condições que mantêm os empregados sem
poder, como, por exemplo, uma supervisão autoritária
ou um trabalho sobre o qual eles tenham pouco
controle.
Toda autoridade organizacional deve ser exercida com
alto grau de senso hierárquico e autoritarismo, visando
ao correto atingimento da missão organizacional.

A quantidade de itens certos é igual a
(A)

0.

(B)

1.

(C)

2.

(D)

3.

(E)

4.

QUESTÃO 38______________________________________________________
As organizações atuais não podem estar satisfeitas apenas com
o fato de que seus processos produzem resultados dentro dos
limites de variabilidade predefinidos, ou seja, de que seus
processos estejam “sob controle”. É necessário um
questionamento constante e a busca pela redução dos limites da
variabilidade em si. Assinale a alternativa incorreta sobre o
tema esforços de melhoria de qualidade.
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(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Os processos de melhoria contínua contribuem para,
gradualmente, reduzir os limites de variabilidade dos
processos.
Os projetos de melhoria visam a saltos qualitativos de
níveis de qualidade.
O comprometimento para a melhoria da qualidade na
prestação dos serviços pela organização vai além da
mera alocação de recursos, passando inclusive por
definições claras das prioridades negociais.
A alta direção da organização deve delegar o papel de
formadora de opinião e difusora dos conceitos-chave
para a área de T&D (Treinamento e Desenvolvimento),
que é a responsável por elaborar a estratégia
organizacional para a melhoria na qualidade da gestão.
Pressões de curto prazo tendem a ocupar mais e mais
esforço gerencial em detrimento dos esforços de
melhoria de qualidade.

QUESTÃO 39 _____________________________________________________
As melhores práticas de educação corporativa evidenciam a
importância de os líderes e gestores assumirem seu papel de
educadores. Assinale a alternativa incorreta em relação ao
tema.
(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Os bons líderes criam um ambiente em que os
membros da equipe se sintam motivados a utilizar toda
a sua potencialidade e a buscar padrões elevados de
desempenho.
Os líderes são agentes de disseminação, consolidação e
transformação da cultura organizacional.
Como educação é prática, é experiência e realidade
vivida, ações organizacionais são necessárias para
estimular
os
líderes
organizacionais
sobre
comportamentos e ações positivas com suas equipes no
cotidiano do trabalho.
A liderança educadora é modelo de comportamento
que deve ser seguido e buscado pelos demais
colaboradores da organização.
O líder que cria um ambiente de trabalho onde a equipe
tem condições de questionar opiniões constrói uma
atmosfera profissional polêmica e prejudica o
desempenho organizacional, que perde o foco no
resultado.

QUESTÃO 41______________________________________________________
Qual o método de arquivamento mais adequado para permitir a
abertura de mais classes à medida que novas atividades forem
surgindo?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 42______________________________________________________
Segundo o E-ARQ, “durante seu ciclo de vida, os documentos
arquivísticos digitais e seus respectivos metadados podem ser
transferidos de uma mídia de suporte, ou de um local, para
outro, à medida que seu uso decresce e(ou) se modifica”.
CONARQ. Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos. E-arq: modelo de requisitos
para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. Rio de Janeiro:
Arquivo Nacional, 2009, p.99.

Para que isto aconteça, é necessário um recurso de
acompanhamento a fim de se registrar a mudança de local,
facilitar o acesso e cumprir os requisitos regulamentares.
Assinale a alternativa incorreta quanto aos metadados que
devem ser incluídos para esse acompanhamento.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)

(B)
(C)
(D)

(E)

grande confiança depositada exclusivamente no líder
do grupo para a decisão estratégica e disseminação das
informações.
atuação responsável dos membros do grupo e estímulo
às opiniões divergentes.
que as interações entre os participantes inibem o
desempenho individual.
que, apesar do baixo grau de integração entre os
objetivos dos membros, os produtos individuais são
entregues com qualidade.
que a comunicação com os membros é baseada em
fatos reais e evita-se assumir riscos.
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Número identificador dos documentos atribuído pelo
sistema.
Usuário responsável pela transferência (sempre que for
adequado).
Data e hora de envio/transferência.
Localização atual e localizações anteriores, definidas
pelo sistema.
Método de transferência.

QUESTÃO 43______________________________________________________
Assinale a alternativa que indica a ordem correta dos nomes dos
funcionários, correspondentes aos números dos dossiês,
conforme tabela abaixo, utilizando-se para arquivamento o
método dígito-terminal.
Nº do dossiê
21432
907683
356781
287543
420543

QUESTÃO 40 _____________________________________________________
Fela Moscovici (1994) distingue os conceitos de grupo e equipe.
Segundo a autora, a equipe é um grupo que compreende seus
objetivos e está engajado em alcança-los de forma
compartilhada. Em uma equipe de elevado desempenho
observa-se

Método decimal.
Método unitermo.
Método de indexação coordenada.
Método variadex.
Método duplex.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Nome do funcionário
Andréa Marques de Souza
Felipe Machado
Luciano Tavares de Melo
Raimundo Nogueira
Paulo Vinícius dos Santos

Andréa Marques de Souza, Felipe Machado, Luciano
Tavares de Melo, Paulo Vinícius dos Santos, Raimundo
Nogueira.
Andréa Marques de Souza, Paulo Vinícius dos Santos,
Raimundo Nogueira, Luciano Tavares de Melo, Felipe
Machado.
Raimundo Nogueira, Paulo Vinícius dos Santos, Luciano
Tavares de Melo, Felipe Machado, Andréa Marques de
Souza.
Andréa Marques de Souza, Raimundo Nogueira, Paulo
Vinícius dos Santos, Luciano Tavares de Melo, Felipe
Machado.
Felipe Machado, Luciano Tavares de Melo, Raimundo
Nogueira, Paulo Vinícius dos Santos, Andréa Marques
de Souza.
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QUESTÃO 44 _____________________________________________________
Julgue os itens quanto aos símbolos universalmente presentes
nos equipamentos de escritório e suas respectivas funções.
I-

Bluetooth. O símbolo faz referência à
permissão
da
conexão
entre
eletrônicos via sinal de rádio:
referência ao primeiro receptor de
que tinha o formato de dente.
RSS. Sigla de Really Simple
Syndication. O símbolo faz referência
à publicação automática de conteúdos
de um site em outro.
Firewire.
O
símbolo
padrão
recebendo e emitindo sinais para três
fontes distintas. Essa é uma
explicação rápida para o símbolo de
Ethernet: um triângulo, um quadrado
e um círculo nas pontas.
Multitarefas. O símbolo padrão USB
(Universal Serial Bus) demonstra o
padrão de entrada compatível com
diversos tipos de equipamentos.

II -

III -

IV -

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ajustar.
Efeitos visuais.
Organizar.
Estilos de Imagem.
Exibição.

QUESTÃO 47______________________________________________________
A figura abaixo pertence a um recurso gráfico do Microsoft
Office Word 2007, versão em português. Este
recurso permite inserir e modificar, com facilidade,
informações textuais presentes no gráfico,
podendo ser acessado através da guia Inserir,
grupo Ilustrações, elemento
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

SmartArt.
Imagem.
Clip-art.
Forma.
Gráficos.

Imagem 1 para resolver as questões 48 e 49 (ver página
16).

A quantidade de itens certos é igual a
(A)

0.

(B)

1.

(C)

2.

(D)

3.

(E)

4.

QUESTÃO 45 _____________________________________________________
No Windows Vista é possível personalizar a aparência e sons da
área de trabalho por meio dos comandos Painel de Controle >
Personalização. Assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

(C)
(D)

(E)

No item Proteção de tela é possível fazer o ajuste fino
das cores e do estilo de suas janelas.
O item Cor e Aparência da Janela permite alterar a
aparência do ponteiro do mouse durante atividades
como clicar e selecionar.
O item Plano de Fundo da Área de Trabalho ajusta a
configuração do monitor e controla a sua cintilação.
Os temas podem alterar vários elementos visuais e
sonoros de uma só vez. Para isto, deve-se clicar no item
Tema.
A proteção de tela é uma tampa fixa, feita de material
impermeável, vendida junto com o Sistema Operacional
Windows Vista para ser usada quando o computador fica
ocioso por mais de trinta minutos.

QUESTÃO 46 _____________________________________________________
O Microsoft Office Word 2007, versão em português, possui
vários recursos que possibilitam criar documentos com
aparência profissional.

QUESTÃO 48______________________________________________________
A imagem 1 mostra a página principal na internet do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O nome do sítio
eletrônico foi propositadamente apagado da barra de endereços
para que você possa identificá-lo. Assinale a alternativa que
contem corretamente a informação de endereço eletrônico
(URL) para a página principal na internet do sítio eletrônico do
tribunal em questão e que permite a pesquisa de processos em
tramitação.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 49______________________________________________________
Entre os tipos de pesquisa disponíveis no sítio eletrônico do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pode-se
localizar um processo em tramitação utilizando-se, entre outros,
(A)

Por exemplo: a partir da figura

, podemos criar
(B)
(C)
(D)

vários efeitos diferentes, tais como:

e

.
(E)

Esse recurso está presente na guia contextual Ferramentas de
Imagem, no grupo
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http://www.tj.com.br
http://www.tjdf.com.br
http://www.tj.df.gov.br
http://www.tjdft.com.gov.br
http://www.tjdft.jus.br

do número de inscrição do advogado no CNJ – Conselho
Nacional de Justiça.
do número do CNPJ do advogado.
do nome das partes ou do advogado.
da informação de cadastro fornecida às partes pelo Juiz
quando da abertura do processo.
do título do processo judicial e data de ingresso no
Tribunal.
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QUESTÃO 50 _____________________________________________________

QUESTÃO 54______________________________________________________

Assinale a alternativa correta sobre a consulta processual
eletrônica, via internet, no Tribunal Regional Federal da
Primeira Região.

No Parque da Cidade há uma área onde os jovens praticam
esportes. Dois amigos Lerus e Merus disputaram uma corrida
curiosa: partiram de lados opostos, correndo um em direção ao
outro, em uma pista reta de 200 m. Merus tinha percorrido
9/11 (nove onze avos) da pista quando Lerus terminou sua
corrida. Em qual ponto da pista eles se cruzaram?

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

Para a consulta usando o CPF, devem ser fornecidos 11
dígitos, sendo necessária a colocação de pontos a cada
três números e hífen antes dos dois últimos algarismos,
da seguinte forma: 999.999.999-99.
Para a consulta pelo número do processo, a quantidade
de dígitos pode variar, dependendo do ano de início ou
ajuizamento da ação.
Apenas as partes de processos originados no Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios possuem seu
CPF/CNPJ cadastrado no sistema do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região.
O campo para digitação do protocolo SEDEX é
exclusivamente numérico.
Para a consulta pelo número do processo de execução,
deve-se primeiramente selecionar a Vara do Processo
de Execução e em seguida digitar o código alfanumérico
do processo.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A 90 m do ponto de partida de Merus.
A 90 m do ponto de partida de Lerus.
A 105 m do ponto de partida de Merus.
A 105 m do ponto de partida de Lerus.
A 163,6 m, aproximadamente, do ponto de partida de
Merus.

QUESTÃO 55______________________________________________________
Se o lucro de venda de um produto é de 2/3 do preço de custo,
então o lucro considerado sobre o preço de venda é de
(A)

20%

(B)

33%

(C)

40%

(D)

50%

(E)

67%

QUESTÃO 51 _____________________________________________________

QUESTÃO 56______________________________________________________

A soma de dois números inteiros é 115. A divisão de um deles
por 13 tem resto 4 e mesmo quociente da divisão do outro
número por 24, cuja divisão é exata. A diferença dos números na
ordem em que são apresentados é

Três advogados, Rapidus, Normalis e Lentus, são responsáveis,
juntos, por sete processos. Seis deles tem o mesmo valor e
apenas um, o mais complexo, tem valor equivalente ao dobro do
valor individual de cada um dos demais. Sabe-se que Rapidus
trabalha duas vezes mais rápido que Normalis, e este duas vezes
mais rápido que Lentus. Concluídos os trabalhos, eles
receberam um montante total de R$ 30 mil. Cada advogado
trabalhou em pelo menos um processo e, ao dividir o dinheiro,
ninguém recebeu o dobro do outro, nem a mesma quantia.
Assinale a alternativa correta.

(A)

29

(B)

33

(C)

-29

(D)

-23

(E)

43

QUESTÃO 52 _____________________________________________________
O juiz responsável por uma Vara no Fórum da Cidade ficou no
cargo por exatos 7 anos e 1 mês, começando numa segundafeira, dia 8 de novembro de 1999. Se o ano de 1996 foi bissexto,
é correto afirmar que ele deixou o cargo em uma
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Segunda-feira.
Terça-feira.
Quarta-feira.
Quinta-feira.
Sexta-feira.

Assinale a alternativa que estabelece corretamente as
características de moral.

Todo processo jurídico é constituído de uma capa e acrescida do
corpo do processo que são as folhas internas. Determinado
processo (capa mais folhas internas) pesa 2,50 Kg. Retirando-se
a metade de suas folhas ele passa a pesar 1,35 Kg. Neste caso, a
capa do processo equivale a
3% do peso das folhas.
3% do peso do processo.
5% do peso do processo.
8% do peso das folhas.
8% do peso do processo.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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Normalis recebeu R$ 7.500,00.
Lentus resolveu 2 processos.
Rapidus resolveu o problema mais complexo.
Normalis resolveu o problema mais complexo.
Lentus resolveu o problema mais complexo.

QUESTÃO 57______________________________________________________

QUESTÃO 53 _____________________________________________________

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A moral resulta do conjunto de leis, costumes e tradições
de uma sociedade e é subordinada a ética
comportamental definida em regras constitucionais.
Entende-se por moral, um conjunto de regras
consideradas válidas para uma maioria absoluta, que
valem-se dela para impor conduta ética aos demais
cidadãos.
A moral é mutável e varia de acordo com o
desenvolvimento de cada sociedade. Ela norteia os
valores éticos na Administração Pública.
A moral é mais flexível do que a lei, por variar de
indivíduo para indivíduo, e afeta diretamente a prestação
dos serviços públicos por criar condições para uma ética
flexível no atendimento às necessidades básicas da
população.
A ética confunde-se com a moral como um dos
parâmetros para a avaliação do grau de desenvolvimento
de determinada sociedade e, consequente, padronização
da prestação dos serviços públicos comunitários.
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QUESTÃO 58 _____________________________________________________

QUESTÃO 60______________________________________________________

A Administração Pública reúne um papel fundamental no
desenvolvimento da sociedade, ao transparecer a plenitude da
função pública revestida de valores éticos universais, em seu
sentido mais relevante. Julgue os itens a seguir acerca dos
princípios éticos que devem nortear a Administração Pública.

Quanto mais elevado o cargo que ocupa o servidor público,
maior é sua responsabilidade para com a idoneidade, entendida
como aptidão técnica, legal e moral para o acesso e exercício da
função pública. Assinale a alternativa que ilustra corretamente
ação adequada de servidor do Distrito Federal frente aos
princípios da conduta ética.

I-

II -

III -

IV -

Um servidor público, ao observar fielmente a legislação
vigente para decidir sobre a aquisição de um bem
patrimonial, exerceu o Princípio da Justiça e da
Imparcialidade.
Um servidor público, ao não admitir prática de suborno
ou envolvimento em atos fraudulentos, exerceu o
Princípio da Lealdade.
Um servidor público, ao participar de atividades de
qualificação profissional ofertados pela Administração
Pública, visando melhorar sua valorização profissional,
exerceu o Princípio da Competência e da
Responsabilidade.
Um servidor público, ao prestar esclarecimentos precisos
e claros ao cidadão, durante o atendimento diário do seu
setor de trabalho, exerceu o Princípio da Informação e da
Qualidade.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
A quantidade de itens certos é igual a
(A)

0.

(B)

1.

(C)

2.

(D)

3.

(E)

Ao deparar-se com uma crítica da imprensa, um servidor
público demonstrou um grau de tolerância maior que um
cidadão comum, atuando com sobriedade e moderação
no trato com o público.
Ao receber uma determinação de seu superior
hierárquico, o servidor público não deu cumprimento à
mesma por não ser sua obrigação ou responsabilidade.
Ao ser designado para um cargo para o qual não tinha
aptidão, o servidor público imediatamente prontificou-se
a aceitar, com base na legalidade e no privilégio do
exercício da função.
Ao deparar-se com um processo administrativo interno,
um servidor público optou pela adequação da solução
legal para um resultado mais justo, ainda que executado
em contrariedade aos fins perseguidos pela lei.
Um servidor público utilizou-se do veículo oficial de seu
órgão para fins particulares, uma vez que o bem estava
confiado para o desempenho de suas funções.

4.

QUESTÃO 59 _____________________________________________________
De acordo com as regras deontológicas que fundamentam a
ética profissional do servidor público, assinale a alternativa
correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Os atos, comportamentos e atitudes de um servidor
público serão destinados para preservar sua imagem e a
cultura social.
O servidor público não pode omitir a verdade ou falseála, ainda que contra aos interesses da Administração
Pública.
A moralidade da Administração Pública limita-se à
distinção entre o bem e o mal, sendo sempre o fim maior
o interesse profissional do servidor público.
Como cidadão e integrante da sociedade, a posição que
ocupa o servidor público justifica sua omissão contra o
bem comum e contra a moralidade.
Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios
justificam a imprudência no desempenho da função
pública, absolvendo uma conduta negligente.
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Reprodução ampliada da imagem 1 na página 13.
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