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2.
CONHECIMENTOS GERAIS
Português
Atenção: As questões de números 1 a 5 baseiam-se nos
Textos I e II, a seguir.

A afirmativa transcrita do Texto II, cujo sentido se
relaciona com os versos do Texto I, é:
(A)

O carnaval do Rio é o acontecimento religioso da
raça.

(B)

Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão
do mundo.

(C)

Temos a base dupla e presente − a floresta e a
escola.

(D)

... a álgebra e a química logo depois da mamadeira
e do chá de erva-doce.

(E)

Um misto de "dorme nenê que o bicho vem pegá" e
de equações.

Texto I
No Pão de Açúcar
De cada dia
Dai-nos Senhor
A Poesia
De cada dia
(Andrade, Oswald. Pau-Brasil. Obras completas de Oswald de Andrade. São Paulo, Globo, Secretaria de Estado da Cultura, 1990, p. 63)

_________________________________________________________

3.
Texto II
O texto abaixo reproduz algumas afirmativas do Manifesto Pau-Brasil, que Oswald de Andrade, um dos mentores
do movimento modernista brasileiro de 1922, lançou no
Correio da Manhã em 18 de março de 1924.
A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de
ocre nos verdes da Favela, sob o sol cabralino, são fatos estéticos. O carnaval do Rio é o acontecimento religioso da raça.
Pau-Brasil. Wagner submerge ante os cordões de Botafogo.
Bárbaro e nosso. A formação étnica rica.
A poesia Pau-Brasil. Ágil e cândida. Como uma criança.
A língua sem arcaísmos, sem erudição. Natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros. Como falamos.
Como somos.
Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do
mundo. Ver com olhos livres.
Temos a base dupla e presente − a floresta e a escola. A
raça crédula e dualista e a geometria, a álgebra e a química
logo depois da mamadeira e do chá de erva-doce. Um misto de
"dorme nenê que o bicho vem pegá" e de equações.
Obuses de elevadores, cubos de arranha-céus e a sábia
preguiça solar. A reza. O Carnaval. A energia íntima. O sabiá. A
hospitalidade um pouco sensual, amorosa.

A afirmativa acima está corretamente redigida com outras
palavras, mantendo-se em linhas gerais o sentido original,
em:

4.

Conclui-se corretamente do último parágrafo do Texto II
que Oswald de Andrade
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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critica alguns hábitos brasileiros que fazem parte do
que ele vinha apontando como exemplos de uma
visão poética ultrapassada.
relaciona elementos brasileiros que estão distantes
de tudo aquilo que ele havia considerado como uma
autêntica poesia Pau-Brasil.
constata que a mistura entre elementos tradicionais
de um povo e aqueles que atestam o progresso é
incompatível com a poesia.
mostra desconhecer alguns elementos da realidade
brasileira, embora esteja defendendo alguns de seus
valores.
enumera algumas características da realidade brasileira que podem constituir assunto a ser transformado em poesia.

(A)

Certas cores, ainda que reproduzam as favelas
brasileiras, não demonstram uma beleza digna de
expressão.

(B)

A simplicidade de uma favela, representada em
casebres de cores contrastantes, estão longe de
despertar sentimentos poéticos.

(C)

A natureza, privilegiada do país, particularmente ensolarada, se reproduzem nas cores contrastantes de
uma favela.

(D)

A beleza se encontra nos elementos mais simples
de uma cena comum, como a das casas humildes
de uma favela.

(E)

A intenção poética que se busca nas cores gritantes
das favelas é uma transgressão aos valores estéticos.

_________________________________________________________

(http://www.lumiarte.com/luardeoutono/oswald/manifpaubr.html
acesso em 11/02/2012)

1.

Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da Favela,
sob o sol cabralino, são fatos estéticos.

No penúltimo parágrafo do Texto II fica evidente a
oposição, na ordem dada, entre
(A)

credulidade e desconhecimento científico.

(B)

tradição cultural e ingenuidade.

(C)

infantilidade e amadurecimento.

(D)

desconhecimento e tradição cultural.

(E)

primitivismo e conhecimento científico.

_________________________________________________________

5.

Wagner submerge ante os cordões de Botafogo.
A afirmativa que exprime corretamente, com outras palavras, o sentido original da frase acima é:
(A)

Os cordões de Botafogo superam Wagner.

(B)

Wagner supera o que se faz nos cordões de Botafogo.

(C)

Botafogo, com seus cordões, retoma a superioridade
de Wagner.

(D)

Diante dos cordões de Botafogo, Wagner será a
superação.

(E)

Para os cordões de Botafogo, Wagner é superior.
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Atenção: As questões de números 6 a 11 baseiam-se no texto
abaixo.

7.

A referência ao que diz o ex-ministro Delfim Netto
(A)

remete à ideia central do texto, ou seja, de que é
necessário substituir o petróleo por outros produtos
menos poluentes.

(B)

valoriza as fontes alternativas de energia, resultantes da transformação do petróleo com tecnologia
menos prejudicial ao ambiente.

(C)

chama a atenção para o fato de que o petróleo é
uma substância que está se esgotando rapidamente
em algumas regiões do globo.

(D)

tenta mostrar que é possível voltar a um modo de
vida mais simples, a exemplo da Idade da Pedra,
sem destruir o meio ambiente.

(E)

diz respeito à Idade do Petróleo, que caracteriza o
mundo moderno, como garantia da oferta de produtos essenciais à sobrevivência humana.

O planeta discute, e não é de hoje, o fim da Idade do
Petróleo. Como define o ex-ministro Delfim Netto, a Idade da
Pedra não acabou por falta de pedras, mas pelo fato de outras
tecnologias mais eficientes terem sido inventadas. Não há
dúvida de que o estilo de vida e o modo de produção impulsionados pelo uso do petróleo são os principais responsáveis pela
degradação do planeta. O que não se sabe, porém, é como e
em que ritmo faremos a transição para uma nova etapa. E se
seremos capazes de realizá-la a tempo de reverter ou ao menos
estancar os problemas que ameaçam a nossa própria existência.
O consumo mundial de petróleo não dá sinal de trégua:

_________________________________________________________

cresceu quase 30% entre 1990 e 2008, de 67 milhões para 86
milhões de barris por dia. No mesmo período, a demanda de

8.

petróleo na Índia mais do que dobrou e a da China triplicou. O

o

É correto perceber no 3 parágrafo que
(A)

o aumento de preços dos produtos agrícolas, sob
pressão no mercado mundial, mostra pequena relação com aqueles que valorizam a matéria-prima
para a indústria.

(B)

o preço dos combustíveis, mesmo considerando o
impacto sobre a produção agrícola, ainda se mantém dentro dos limites estabelecidos no mercado
internacional.

(C)

a atividade econômica mundial tem como base a
comercialização de produtos agrícolas, pouco submetidos às variações bruscas de preços.

(D)

a atividade industrial, especialmente no que diz
respeito a produtos de limpeza e de higiene, tem
conseguido evitar as fortes altas de preços.

(E)

os aumentos em cascata se relacionam com a
elevação dos preços do petróleo, que se refletem em
toda a atividade econômica, especialmente na
produção agrícola.

ritmo de crescimento deve se repetir em 2011.
Ao mesmo tempo, a escalada nas cotações internacionais tende a aumentar a pressão sobre os custos dos alimentos,
dos produtos de limpeza doméstica, de higiene pessoal e de
energia para indústrias. Um aumento elevado no preço do óleo
reflete-se no custo da matéria-prima e dos insumos, o que significa um impacto no valor de embalagens plásticas, fertilizantes,
combustíveis para colheita e para transporte da safra agrícola.
No século XXI, com o aumento da temperatura global,
de dois graus em relação aos níveis pré-industriais, o tema das
mudanças climáticas pressiona os esforços mundiais para
reduzir a queima de combustíveis. Mas o homem moderno
estaria preparado para abrir mão de seu conforto?
(Darlene Menconi. Carta Verde. CartaCapital, 27 de abril de
2011, p. 45-46, com adaptações)

_________________________________________________________

9.
6.

Fica evidente no texto, principalmente,
(A)

a independência dos países ricos em relação ao petróleo, embora seu uso esteja aumentando, especialmente nos países em desenvolvimento.

(B)

a escalada de aumentos nos preços de alimentos,
que dificilmente poderá ser revertida, dificultando o
atendimento às populações mais pobres do planeta.

(C)

o dilema entre redução do uso do petróleo, para garantir a sustentabilidade do planeta, e a necessidade
de encontrar alternativas de substituição dessa matéria-prima.

(D)

(E)

o avanço tecnológico que permite encontrar alternativas para o uso de derivados de petróleo em
várias partes do mundo.
a constatação de que o petróleo é insubstituível nas
condições atuais de vida e cabe à humanidade
reconhecer sua impotência em proteger o meio
ambiente.
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O consumo mundial de pétroleo não dá sinal de trégua:
cresceu quase 30% entre 1990 e 2008, de 67 milhões
o
para 86 milhões de barris por dia. (2 parágrafo)
A afirmativa introduzida pelos dois-pontos deve ser entendida como
(A)

observação que vem comprovar a importância do
petróleo no desenvolvimento econômico de alguns
países, citados em seguida.

(B)

comentário pessoal que tem por objetivo contestar a
o
opinião de um ex-ministro, transcrita no 1 parágrafo.

(C)

dado estatístico que traz informação já apresentada
antes e sem maior relevância, desnecessária no
contexto.

(D)

argumento que sustenta a percepção de que é
necessário reduzir a queima de combustíveis, em
defesa do ambiente.

(E)

exemplo que demonstra objetivamente a extensão
dos níveis de degradação do planeta, em razão do
consumo de petróleo.
3
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10.

... o tema das mudanças climáticas pressiona os esforços
mundiais para reduzir a queima de combustíveis.

No entanto, as pesquisas mostram que aqueles que mantêm

A mesma relação entre o verbo grifado e o complemento
se reproduz em:

raridade. O que se tem hoje são pessoas que, devido ao meio

(A)

... a Idade da Pedra não acabou por falta de pedras ...

mas não conseguem ser boas nos atributos relacionados ao

... o estilo de vida e o modo da produção (...) são os
principais responsáveis...

armazená-lo na memória e alternar o foco nas tarefas.

(C)

... que ameaçam a nossa própria existência.

modo geral, já sentem estresse e vários problemas emocionais

(D)

... e a da China triplicou.

(E)

Mas o homem moderno estaria preparado ...

(B)

foco em mais de uma atividade ao mesmo tempo são uma

em que estão inseridas, se tornaram "multitarefeiras crônicas",

multitarefismo: prestar atenção somente ao conteúdo relevante,

Um pesquisador alerta, no entanto, que as pessoas, de

relacionados à correria da multitarefa. Pouco tempo de descanso, cabeça atolada de problemas e impossibilidade de concen-

_________________________________________________________

11.

características marcantes das mentes altamente atarefadas. "A

O verbo que, dadas as alterações entre parênteses propostas para o segmento grifado, deverá ser colocado no
plural, está em:
(A)

Não há dúvida de que o estilo de vida ... (dúvidas)

(B)

O que não se sabe ... (ninguém nas regiões do
planeta)

(C)

O consumo mundial não dá sinal de trégua ... (O
consumo mundial de barris de petróleo)

(D)

Um aumento elevado no preço do óleo reflete-se no
custo da matéria-prima ... (Constantes aumentos)

(E)

o tema das mudanças climáticas pressiona os
esforços mundiais ... (a preocupação em torno das
mudanças climáticas)

tração por mais de 20 minutos em uma leitura, por exemplo, são

sociedade, normalmente, comete um terrível engano ao encorajar as pessoas a realizarem multitarefas", diz.
(Maíra Lie Chao. Planeta, São Paulo, Editora Três, julho de
2011, p. 42-46, com adaptações)

12.

Com as questões apresentadas no início do texto, a
autora
(A)

esboça o perfil ideal do trabalhador em uma empresa dinâmica e voltada para as necessidades do
mercado atual.

(B)

busca despertar a atenção do leitor, pois elas antecipam a ideia que será o núcleo do desenvolvimento posterior.

(C)

deixa em suspenso uma resposta suficiente para
esclarecer o assunto que será exposto em seguida.

(D)

coloca em discussão elementos contraditórios, em
que fica evidente um certo comprometimento da
clareza.

(E)

assinala a ausência de parâmetros na avaliação do
desempenho de trabalhadores, em razão dos avanços tecnológicos.

_________________________________________________________

Atenção: As questões de números 12 a 15 baseiam-se no
texto abaixo.
Quantas janelas você abre no computador enquanto
checa seus e-mails e atualizações de amigos em redes sociais
pelo celular? Você consegue cozinhar, conversar ao telefone e
pôr o bebê para dormir com igual competência? Cuidado. O
bombardeio de informações e a quantidade de tarefas a serem
executadas ao mesmo tempo podem comprometer sua
capacidade de concentração e, no final das contas, você acabará não fazendo nada direito. Ter um perfil multitarefeiro, associado à "geração Y" − jovens nascidos nos anos 80 − pode

_________________________________________________________

13.

O texto se volta, principalmente, para
(A)

uma valorização da tecnologia, que permite a qualquer trabalhador acompanhar, com a mesma eficácia, acontecimentos simultâneos.

(B)

as diversas tarefas de que um trabalhador é incumbido em uma empresa moderna, às quais deverá
dedicar todo seu tempo e sua atenção.

(C)

a existência de múltiplos objetivos nas empresas e a
prioridade dada à contratação de trabalhadores capazes de realizar várias tarefas ao mesmo tempo.

(D)

um trabalho baseado, quase exclusivamente, na
assimilação de um volume cada vez maior de
informações e sua aplicação prática nas empresas.

(E)

a ocorrência de múltiplas tarefas concomitantes, em
oposição às dificuldades de concentração necessária para a realização adequada dessas tarefas.

também ser sinônimo de falta de atenção e de trabalho mal
feito, o que afeta a empregabilidade.
Com a demanda de informação nos dias de hoje, em que
um incidente em qualquer canto pode repercutir em vários
países ao redor do mundo, o tempo de concentração diminuiu.
Do ponto de vista dos departamentos de recursos humanos,
esse pouco tempo de concentração pode ser um problema para
a geração Y nas empresas, principalmente porque as
organizações precisam da dedicação de tempos longos a
reuniões extensas.
A aposta em trabalhadores multitarefeiros está voltada
para a quantidade de informações que alguém pode absorver
frente às diversas fontes e dados eletrônicos disponíveis hoje.
4
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14.

o

... devido ao meio em que estão inseridas ... (3 parágrafo)

17.

Considere que os termos da sucessão seguinte foram
obtidos segundo determinado padrão.

O segmento denota, no contexto, noção de
(20, 21, 19, 22, 18, 23, 17, ...)
(A)

causa.

(B)

condição.

(C)

consequência.

(D)

finalidade.

(E)

temporalidade.

Se, de acordo com o padrão estabelecido, X e Y são o décimo e o décimo terceiro termos dessa sucessão, então a
Y
razão
é igual a
X

_________________________________________________________

15.

(A)

44%.

(B)

48%.

(C)

56%.

(D)

58%.

(E)

64%.

Considere as afirmativas feitas a seguir em relação ao emprego de sinais de pontuação no texto.

I. – jovens nascidos nos anos 80 –
Os travessões isolam segmento explicativo da expressão anterior.

II. ... nos atributos relacionados ao multitarefismo:
prestar atenção somente ao conteúdo relevante ...
Os dois-pontos introduzem a fala de um diálogo
estabelecido virtualmente entre autor e leitor.

_________________________________________________________

18.

Uma operação λ é definida por: wλ = 1 − 6w, para todo
inteiro w.

III. "A sociedade, normalmente, comete um terrível
engano ao encorajar as pessoas a realizarem
multitarefas."
As aspas que aparecem na frase final indicam que
se trata de reprodução exata das palavras do pesquisador citado.

Com base nessa definição, é correto afirmar que a soma

( )

2λ + 1λ
(A)

−20.

(B)

−15.

(C)

−12.

(D)

15.

(E)

20.

Está correto o que consta em
(A)

II, apenas.

(B)

I e II, apenas.

(C)

I e III, apenas.

(D)

II e III, apenas.

(E)

I, II e III.

16.

Sabe-se que exatamente quatro dos cinco grupos de
letras abaixo têm uma característica comum.
BCFE − HILK − JKNM − PQTS − RSUV

19.

Ao conferir o livro de registro da entrada e saída das
pessoas que visitaram uma Unidade do Tribunal Regional
Federal, ao longo dos cinco dias úteis de certa semana,
um Técnico Judiciário observou que:
−

o número de pessoas que lá estiveram na segundafeira correspondia à terça parte do total de visitantes
da semana inteira;

−

em cada um dos três dias subsequentes, o número
3
do número
de pessoas registradas correspondia a
4
daquelas registradas no dia anterior.

Considerando que a ordem alfabética adotada é a oficial,
o único grupo de letras que NÃO apresenta a característica comum dos demais é:
(A)

BCFE

(B)

HILK

(C)

JKNM

(D)

PQTS

(E)

RSUV

TRF2R-Conhecimentos-Gerais3

é igual a

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Matemática e Raciocínio Lógico

λ

Considerando que na sexta-feira foi registrada a presença
de 68 visitantes, é correto afirmar que o número de
pessoas que visitaram essa Unidade
(A)

na segunda-feira foi 250.

(B)

na terça-feira foi 190.

(C)

na quarta-feira foi 140.

(D)

na quinta-feira foi 108.

(E)

ao longo dos cinco dias foi 798.
5
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20.

23.

Certo dia, no início do expediente, um Técnico Judiciário
constatou que no almoxarifado do Tribunal havia
120 pastas, 60% das quais eram verdes e as demais,
azuis. Sabe-se que, tendo sido retiradas algumas pastas
do almoxarifado, no final do expediente ele constatou que
a porcentagem do número de pastas verdes havia se
reduzido a 52% do total de pastas que lá restavam. Assim,
considerando que o número de pastas azuis era o mesmo
que havia inicialmente, a quantidade de pastas verdes que
foram retiradas é um número
(A)

menor que 10.

(B)

compreendido entre 10 e 18.

(C)

compreendido entre 18 e 25.

(D)

compreendido entre 25 e 30.

maior que 30.

_________________________________________________________

21.

(A)

36.

(B)

33.

(C)

30.

(D)

27.

(E)

20.

_________________________________________________________

24.
(E)

Duas empresas X e Y têm, respectivamente, 60 e 90 funcionários. Sabe-se que, certo dia, em virtude de uma
greve dos motoristas de ônibus, apenas 42 funcionários
de X compareceram ao trabalho e que, em Y, a frequência
dos funcionários ocorreu na mesma razão. Nessas
condições, quantos funcionários de Y faltaram ao trabalho
nesse dia?

Suponha que, no dia 15 de janeiro de 2011, um sábado,
Raul recebeu o seguinte e-mail de um amigo:

Certo dia, Saulo e Marieta abriram cada qual uma caderneta de poupança em um mesmo banco. Se o depósito
inicial de Saulo foi R$ 15 000,00, o de Marieta foi
R$ 7 800,00 e, ao final de um mesmo período, as duas
cadernetas juntas renderam R$ 1 596,00, então a diferença entre o rendimento de Saulo e o de Marieta foi de

"Este é um mês especial, pois tem 5 sábados, 5 domingos
e 5 segundas-feiras e isso só ocorrerá novamente daqui a
823 anos. Repasse esta mensagem para mais 10 pessoas
e, dentro de alguns dias, você receberá uma boa notícia."

(A)

R$ 498,00.

(B)

R$ 504,00.

Tendo em vista que é aficionado em Matemática, Raul não
repassou tal mensagem pois, após alguns cálculos, constatou que a afirmação feita na mensagem era falsa. Assim
sendo, lembrando que anos bissextos são números
múltiplos de 4, Raul pode concluir corretamente que o próximo ano em que a ocorrência de 5 sábados, 5 domingos
e 5 segundas-feiras acontecerá no mês de janeiro será

(C)

R$ 538,00.

(D)

R$ 574,00.

(E)

R$ 608,00.

_________________________________________________________

(A)

2022.

(B)

2021.

(C)

2020.

(D)

2018.

(E)

2017.

25.

Certo dia, dois Técnicos Judiciários de uma Unidade do
Tribunal Regional Federal − Nilmar e Abraão − foram
incumbidos de arquivar 105 documentos e expedir um lote
com 80 unidades de correspondências. Sabe-se que, para
a execução de tal tarefa, eles dividiram o total de
documentos entre si na razão inversa de suas respectivas
idades e o total de correspondências, na razão direta de
seus tempos de serviço no Tribunal. Assim sendo, se
Nilmar tem 30 anos de idade e trabalha há 8 anos no
Tribunal, enquanto que Abraão tem 40 anos e lá trabalha
há 12 anos, é correto afirmar que:
(A)

Nilmar arquivou 15 documentos a mais que o total
daqueles arquivados por Abraão.

(B)

Abraão expediu o dobro do número de correspondências expedidas por Nilmar.

(C)

o número de documentos arquivados por Abraão foi
maior que a quantidade de correspondências que
ele expediu.

(D)

o número de correspondências expedidas por Nilmar
foi maior que a quantidade de documentos que ele
arquivou.

(E)

Abrão e Nilmar arquivaram quantidades iguais de
documentos.

_________________________________________________________

22.

Considere a igualdade x + (4 + y) . i = (6 − x) + 2yi , em
que x e y são números reais e i é a unidade imaginária. O
módulo do número complexo z = x + yi, é um número
(A)

6

maior que 10.

(B)

quadrado perfeito.

(C)

irracional.

(D)

racional não inteiro.

(E)

primo.
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26.

Suponha que, pelo consumo de energia elétrica de uma
máquina que, durante 30 dias funciona ininterruptamente
8 horas por dia, paga-se o total de R$ 288,00. Se essa
máquina passar a funcionar 5 horas por dia, a despesa
que ela acarretará em 6 dias de funcionamento ininterrupto será de
(A)

R$ 36,00.

(B)

R$ 36,80.

(C)

R$ 40,00.

(D)

R$ 42,60.

(E)

R$ 42,80.

29.

I. Para
4x

II.

R$ 37 000,00.

(B)

R$ 37 250,00.

(C)

R$ 32 500,00.

(D)

R$ 28 750,00.

(E)

todo

número

+ 4x + 4x + 1

_2

+ 4x

_1

inteiro

x,

tem-se

= 16,8 .

 1

 3
 11
+
8
0,4444...

 : 135 = 30 .





III. Efetuando-se  4 6 + 2 5  ×  4 6 _ 2 5  obtém-se


um número maior que 5.





Relativamente a essas afirmações, é certo que

Um capital de R$ 25 000,00, aplicado a juros simples e à
taxa anual de 12%, ao final de um período de 15 meses
produzirá o montante de
(A)

_1

4x

_________________________________________________________

27.

Considere as seguintes afirmações:

(A)

I, II e III são verdadeiras.

(B)

apenas I e II são verdadeiras.

(C)

apenas II e III são verdadeiras.

(D)

apenas uma é verdadeira.

(E)

I, II e III são falsas.

R$ 25 250,00.

_________________________________________________________

28.

Sidnei marcou o telefone de uma garota em um pedaço de
papel a fim de marcar um posterior encontro. No dia
seguinte, sem perceber o pedaço de papel no bolso da
camisa que Sidnei usara, sua mãe colocou-a na máquina
de lavar roupas, destruindo assim parte do pedaço de
papel e, consequentemente, parte do número marcado.
Então, para sua sorte, Sidnei se lembrou de alguns detalhes de tal número:
−

o prefixo era 2204, já que moravam no mesmo bairro;

−

os quatro últimos dígitos eram dois a dois distintos
entre si e formavam um número par que começava
por 67.

Nessas condições, a maior quantidade possível de números de telefone que satisfazem as condições que Sidnei
lembrava é
(A)

(B)

_________________________________________________________

30.

Ao consultar o livro de registro de entrada e saída de pessoas às dependências de uma empresa, um funcionário
5
do total das pessoas que lá estiveram
observou que:
8
ao longo de certa semana eram do sexo masculino e que,
2
tinham menos de 35 anos de idade. Com base
destas,
7
nessas informações, pode-se concluir corretamente que o
total de pessoas que visitaram tal empresa naquela semana NÃO poderia ser igual a
(A)

56.

(B)

112.

(C)

144.

(D)

168.

(E)

280.

24.

28.

(C)

32.

(D)

35.

(E)

36.

TRF2R-Conhecimentos-Gerais3
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34.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Joaquim, servidor público federal, injustificadamente recusou-se a ser submetido à inspeção médica determinada
pela autoridade competente. Nesse caso, será punido com

Noções de Direito Administrativo
31.

(A)

suspensão por prazo a ser fixado por seu superior
mediato, desde que não seja superior a 45 (quarenta
e cinco) dias, podendo ser substituída por multa.

(B)

censura, cessando os seus efeitos depois de realizada a referida inspeção.

(C)

suspensão de até 30 (trinta) dias, devendo ser convertida em multa correspondente à metade do prazo
da penalidade.

A administração indireta compreende, além de outras entidades, as empresas públicas e sociedades de economia
mista, as quais têm personalidade jurídica de direito
(A)

público e privado, respectivamente, criadas por lei
de iniciativa do Poder Executivo.

(B)

privado, instituídas mediante autorização de lei
específica.

(C)

público e independem de lei complementar para
suas instituições.

(D)

advertência aplicada por seu superior imediato, devendo ser anotada no prontuário do servidor.

(D)

privado e público, respectivamente, sendo instituídas
mediante lei específica.

(E)

suspensão de 15 (quinze) dias, cessando os efeitos
da penalidade uma vez cumprida a determinação.

(E)

público, criadas por ato específico e privativo do
chefe do Poder Executivo.

_________________________________________________________

35.

_________________________________________________________

32.

Em sentido amplo, "agentes públicos" são todos os indivíduos que, a qualquer título, exercem uma função pública,
remunerada ou gratuita, permanente ou transitória, política
ou meramente administrativa, como prepostos do Estado.

I. Modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitado
os direitos do contratado.

Diante deste conceito, considere:
I.

II.

Analise, sob o tema dos contratos administrativos, as prerrogativas conferidas à Administração em relação a esses
contratos:

II. Rescindi-los unilateralmente, em qualquer hipótese,
desde que necessário.

Pessoas que recebem a incumbência da administração para representá-la em determinado ato ou
praticar certa atividade específica, mediante remuneração do poder público habilitante.

III. Ocupar provisoriamente, em determinadas hipóte-

Particulares que recebem a incumbência de exercer
determinada atividade, obra ou serviço público e o
fazem em nome próprio, por sua conta e risco, sob
a permanente fiscalização do respectivo Poder
Público.

IV. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou

ses, bens móveis e imóveis e serviços vinculados
ao objeto do contrato nos casos de serviços essenciais.

parcial do ajuste.
Nesses casos, está correto o que consta APENAS em

As descrições acima correspondem, respectivamente, à
seguinte classificação de agentes públicos:

(A)

I, III e IV.

(A)

delegados e políticos.

(B)

II e III.

(B)

administrativos e políticos.

(C)

II, III e IV.

(C)

honoríficos e servidores públicos.

(D)

I e IV.

(D)

credenciados e delegados.

(E)

honorários e credenciados.

(E)

I e II.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

33.

Em decorrência das responsabilidades do servidor público, as sanções
(A)

civis, penais e administrativas poderão cumular-se,
sendo independentes entre si.

(B)

civis e administrativas, por serem independentes
entre si, não poderão cumular-se.

(C)

8

administrativas e penais, por serem dependentes
entre si, poderão cumular-se em qualquer situação.

(D)

administrativas, civis e penais não poderão cumularse, eis que são dependentes.

(E)

de qualquer natureza, por serem dependentes umas
das outras, e havendo identidade de provas, podem
ser cumulativas.

36.

Sob o aspecto da inexecução e da rescisão dos contratos,
NÃO constitui motivo, dentre outros, para a rescisão
contratual:
(A)

a alteração social ou a modificação da finalidade ou
da estrutura da empresa, que prejudique a execução
do contrato.

(B)

a paralisação da obra, serviço ou fornecimento, sem
justa causa e prévia comunicação à Administração.

(C)

o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos.

(D)

a dissolução da sociedade ou do falecimento do
contratado.

(E)

o atraso justificado no início da obra, serviço ou
fornecimento.
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37.

Em matéria de pregão, analise:
Noções de Direito Constitucional

I. As exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas e as sanções por inadimplemento, entre outras providências.

41.

II. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro
decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.
Tais situações ocorrem nas fases do pregão, respectiva e
legalmente, denominadas como
(A)

executiva e preparatória.

(B)

externa e preparatória.

(C)

interna e executiva.

(D)

externa e interna.

(E)

preparatória e externa.

Maria trabalha como costureira em uma fábrica de roupas,
devidamente registrada e dá a luz ao seu filho Enzo, no
mês de fevereiro de 2012. Maria tem assegurada, pela
Constituição Federal de 1988, assistência gratuita ao filho
e dependente em creches e pré-escolas desde o nascimento até
(A)

4 (quatro) anos de idade.

(B)

6 (seis) anos de idade.

(C)

7 (sete) anos de idade.

(D)

5 (cinco) anos de idade.

(E)

3 (três) anos de idade.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

38.

42.

Nos processos administrativos da Administração Pública
Federal, o direito da Administração de anular os atos
administrativos, de que decorram efeitos favoráveis para
os destinatários, decai em
(A)

5 (cinco) anos, contados, em regra, da data em que
forem praticados.

(B)

3 (três) anos, contados em regra, da data em que
forem praticados.

(C)

4 (quatro) anos, sempre contados da data em que
forem praticados.

(D)

1 (um) ano, após o conhecimento pela Administração Federal da prática do ato.

(E)

2 (dois) anos, após o conhecimento pela Administração Federal da prática do ato.

Karen, brasileira nata, trabalha como modelo e reside na
cidade de Milão, na Itália. Lá conhece o italiano Stefano,
com quem tem um filho, Luigi, nascido na cidade de Milão,
no mês de dezembro de 2011. Nos termos preconizados
pela Constituição Federal de 1988, Luigi será considerado
brasileiro nato desde que
(A)

venha a residir na República Federativa do Brasil e
opte pela nacionalidade brasileira antes de
completar 21 anos de idade.

(B)

seja registrado em repartição brasileira competente
ou venha a residir na República Federativa do Brasil
e opte, em qualquer tempo, depois de atingida a
maioridade, pela nacionalidade brasileira.

(C)

seja registrado em repartição brasileira competente,
ou venha a residir na República Federativa do Brasil,
antes da maioridade e, alcançada esta, opte, em
doze meses, pela nacionalidade brasileira.

(D)

seja registrado em repartição brasileira competente
e venha a residir na República Federativa do Brasil a
qualquer momento, independentemente da opção
pela nacionalidade.

(E)

seja registrado em repartição brasileira competente
e resida na República Federativa do Brasil pelo
prazo mínimo de quinze anos.

_________________________________________________________

39.

É certo que, no processo judicial por atos de improbidade
administrativa, o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução
processual, poderá ser determinado apenas por parte
(A)

da autoridade judicial ou administrativa competente.

(B)

da autoridade judicial competente.

(C)

do Ministério Público, quando autor da ação.

(D)

da autoridade administrativa competente.

(E)

do Poder Judiciário ou do Ministério Público.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

40.

No que diz respeito à competência no processo administrativo da Administração Pública Federal, NÃO
(A)

é permitido, em qualquer hipótese, a avocação de
competência.

(B)

pode ser objeto de delegação a edição de atos de
caráter normativo.

(C)

pode ser objeto de delegação a prática de atos
administrativos negociais.

(D)

é necessária a publicação, no meio oficial, dos atos
de delegação e sua revogação.

(E)

pode ser revogado, pela própria autoridade delegante, o ato de delegação.

TRF2R-Téc.Jud.-Administrativa

43.

O Prefeito do Município de São Paulo aprova, no mês de
janeiro deste ano de 2012, ato administrativo contrário a
uma Súmula Vinculante editada pelo Supremo Tribunal
Federal. Paulo, atingido diretamente pelos efeitos do ato
administrativo, deverá apresentar
(A)

mandado de segurança diretamente ao Presidente
do Tribunal de Justiça de São Paulo.

(B)

mandado de segurança distribuído livremente a uma
das Varas da Fazenda Pública em primeira
instância.

(C)

reclamação ao Supremo Tribunal Federal.

(D)

recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.

(E)

correição parcial perante o Supremo Tribunal Federal.
9
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44.

Sobre os Direitos e Garantias Fundamentais, considere:

48.

I. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada
Casa do Congresso Nacional, em turno único, por
três quintos dos votos dos respectivos membros,
serão equivalentes às emendas constitucionais.

II. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas
data.

Maurício, servidor público estável do Tribunal de Justiça
de São Paulo, concluído regular processo administrativo,
acaba sendo exonerado do serviço público, após a aplicação da pena de demissão. Inconformado, Maurício ingressa com ação judicial e consegue invalidar sua demissão, com sentença transitada em julgado. Neste caso,
Maurício será
(A)

aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo
de serviço, se a sua vaga originária estiver sendo
ocupada por servidor estável.

(B)

reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se
estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito
à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto
em disponibilidade, com remuneração proporcional
ao tempo de serviço.

(C)

reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, com direito à
indenização, aproveitado em outro cargo ou posto
em disponibilidade, com remuneração proporcional
ao tempo de serviço.

(D)

beneficiado necessariamente com a criação de uma
vaga específica e a ele destinada pela autoridade
competente, idêntica à vaga de origem antes da demissão, se um servidor público estável estiver ocupando o seu cargo originário.

(E)

reintegrado e o eventual ocupante da vaga, estável
ou não, reconduzido ao cargo de origem, com direito
à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto
em disponibilidade, com direito à indenização.

III. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal
Internacional a cuja criação tenha manifestado
adesão.

IV. É assegurada, nos termos da lei, a proteção à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas
atividades desportivas.
Nos termos da Constituição Federal de 1988, está correto
o que consta APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, III e IV.
I, II e III.
II e IV.
II, III e IV.
I e II.

_________________________________________________________

45.

José, funcionário público do Tribunal Regional Federal da
a
2 Região, é eleito Deputado Estadual pelo Estado do Rio
de Janeiro e, nos termos da Constituição Federal de 1988,
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

não ficará afastado de seu cargo, havendo compatibilidade de horários, e perceberá necessariamente
as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo.
deverá ficar afastado de seu cargo, e o tempo de
serviço, durante o período de afastamento, será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.

_________________________________________________________

49.

deverá ficar afastado de seu cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração e, para efeito de benefício previdenciário, os valores não serão determinados como se no exercício estivesse.

Ibson é advogado regularmente inscrito na OAB-RJ e é
eleito Deputado Federal. Ibson NÃO perderá o seu cargo,
de acordo com a Constituição Federal de 1988, se
(A)

não ficará afastado de seu cargo, havendo compatibilidade de horários, e deverá optar pela remuneração do cargo eletivo ou do cargo efetivo junto ao
a
TRF da 2 Região.

patrocinar, desde a sua posse, causa em que já seja
interessada empresa pública estadual.

(B)

deverá ficar afastado de seu cargo, e o tempo de
serviço, durante o período de afastamento, será contado para todos os efeitos legais, inclusive para
promoção por merecimento.

exercer, desde a sua posse, função remunerada em
empresa que goze de favor decorrente de contrato
com pessoa jurídica de direito público.

(C)

exercer, desde a expedição do seu diploma, cargo
remunerado, com possibilidade de demissão ad
mutum, em sociedade de economia mista.

(D)

deixar de comparecer, em cada sessão legislativa,
sem autorização, à quarta parte das sessões
ordinárias da Casa a que pertencer.

(E)

for titular de mais de um cargo público eletivo, a
partir da sua posse.

_________________________________________________________

46.

Analise a seguinte situação hipotética:
Xisto, membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro, é acusado de cometer crime, em tese, de responsabilidade e, portanto, será processado e julgado originariamente
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pelo Supremo Tribunal Federal.
pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
pelo Superior Tribunal de Justiça.
pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro.
pela Câmara dos Deputados.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

47.

Mauri é eleito Prefeito Municipal de uma determinada
cidade. O candidato derrotado, Plínio, o acusa de fraude e
poderá ingressar na Justiça Eleitoral com ação de
impugnação de mandato eletivo, instruída com provas da
fraude, no prazo de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10

quinze dias contados da posse.
trinta dias contados da posse.
trinta dias contados da diplomação.
quinze dias contados da diplomação.
cinco dias contados da diplomação.

50.

Simão, Presidente da República Federativa do Brasil,
faleceu em um acidente aéreo. Tercius, Vice-Presidente,
assumiu o cargo, mas faleceu seis meses depois em
virtude de doença renal. Considerando que a vacância de
ambos os cargos ocorreu no terceiro ano do período
presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita, na
forma da lei, pelo Congresso Nacional,
(A)

quarenta e cinco dias depois da morte de Tercius.

(B)

trinta dias depois da morte de Simão.

(C)

sessenta dias depois da morte de Tercius.

(D)

sessenta dias depois da morte de Simão.

(E)

trinta dias depois da morte de Tercius.
TRF2R-Téc.Jud.-Administrativa
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56.
Noções de Direito Processual Civil
51.

No que concerne às partes e aos procuradores, é correto
afirmar:
(A)

As sociedades sem personalidade jurídica, quando
demandadas, poderão opor a irregularidade de sua
constituição.

(B)

O cônjuge não necessita do consentimento do outro
para propor ações que versem sobre direitos reais
imobiliários.

Num processo há dois réus: Paulo, que foi citado pelo
correio, em 20/02/2011, tendo o aviso de recebimento sido
juntado aos autos em 02/03/2011; Pedro, que foi citado
pessoalmente, em 10/03/2011, tendo o oficial de justiça
certificado o cumprimento do mandado de citação em
11/03/2011, tendo o mandado de citação sido juntado aos
autos em 20/03/2011. Nesse caso, começa a correr o
prazo para Paulo da data
(A)

em que o oficial de justiça certificou ter cumprido o
mandado de citação de Pedro.

(B)

em que Paulo foi citado pelo correio.
em que o aviso de recebimento da carta de citação
de Paulo foi juntado aos autos.

(C)

Responde por perdas e danos aquele que pleitear
de má-fé como autor, réu ou interveniente.

(C)

(D)

O juiz dará curador especial ao réu que, pessoalmente citado, tornar-se revel.

(D)

em que Pedro foi citado pelo oficial de justiça.

(E)

de juntada aos autos do mandado de citação de Pedro.

(E)

_________________________________________________________

A sentença, proferida entre as partes originárias, não
estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário.

57.

_________________________________________________________

Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar,
conciliar e julgar causas da competência da Justiça
Federal até o valor de sessenta salários mínimos, dentre
as quais, as causas

52.

(A)

apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e
circunstâncias constantes dos autos, ainda que não
alegados pelas partes.

para anulação ou cancelamento de ato administrativo federal de natureza previdenciária.

(B)

(B)

só poderá tentar conciliar as partes na audiência de
conciliação especialmente designada para esse fim.

de desapropriação, de divisão, demarcação, populares, executivos fiscais e por improbidade administrativa.

(C)

que tenham por objeto impugnação de pena de
demissão imposta a servidores públicos civis.

(C)

poderá decidir a lide fora dos limites em que foi
proposta, conhecendo de questões não suscitadas,
a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

(D)

que tenham por objeto a impugnação de sanções
disciplinares aplicadas a militares.

(D)

não poderá ordenar a produção de provas necessárias à instrução do processo sem expresso requerimento das partes.

(E)

sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou
individuais homogêneos.

O juiz
(A)

(E)

_________________________________________________________

58.

poderá deixar de sentenciar alegando lacuna ou
obscuridade da lei.

_________________________________________________________

53.

NÃO se inclui dentre os auxiliares da justiça o
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

perito.
intérprete.
administrador.
oficial de justiça.
advogado.

_________________________________________________________

54.

Quanto à forma dos atos processuais, considere:

I. Em todos os termos e atos do processo é obrigatório o uso do vernáculo.

59.

em língua estrangeira, cabendo ao juiz, se não
dominar o idioma, ordenar a tradução.

tem capacidade postulatória e capacidade para estar
em juízo.

(B)

tem capacidade postulatória, mas não tem capacidade para estar em juízo.

(C)

tem capacidade para estar em juízo, mas não tem
capacidade postulatória.

(D)

não tem capacidade postulatória, nem capacidade
para estar em juízo.

(E)

só tem capacidade para estar em juízo e capacidade
postulatória se estiver assistido por curador especial.

A procuração geral para o foro conferida por instrumento
público ou particular, assinado pela parte, habilita o
advogado a praticar todos os atos do processo, inclusive
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III. É lícito o uso da taquigrafia, da estenotipia, ou de
outro método idôneo, em qualquer juízo ou tribunal.
Está correto o que consta SOMENTE em

I e II.
I e III.
II e III.
I.
II.

(A)

_________________________________________________________

II. Poderá ser juntado aos autos documento redigido

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

Roberval é maior, capaz, técnico em computação, reside
da cidade do Rio de Janeiro, se acha em pleno exercício
de seus direitos e habilitado a todos os atos da vida civil.
Nesse caso, Roberval

transigir.
receber e dar quitação.
firmar compromissos.
recorrer.
desistir.

_________________________________________________________

60.

O oficial de justiça, de posse do mandato de citação,
procurou o réu em seu domicílio e residência, por três
vezes, sem o encontrar, havendo suspeita de ocultação.
Nesse caso, o oficial de justiça deverá

_________________________________________________________

(A)

55.

(B)

solicitar auxílio da polícia para efetivar a citação.

(C)

proceder a citação com hora certa.

(D)

continuar procurando o réu por tantos dias quantos
forem necessários, até conseguir efetivar a citação.

(E)

devolver o mandato a cartório, para ser feita a
citação por edital.

Pode ser expedida por meio eletrônico, com assinatura
eletrônica do juiz, na forma da lei,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente a carta precatória e a carta rogatória.
somente a carta de ordem e a carta precatória.
a carta de ordem, a carta precatória e a carta rogatória.
somente a carta precatória.
somente a carta de ordem.
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devolver o mandato a cartório, para que o juiz
determine qual a providência a ser tomada.
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66.
Noções de Direito Processual Penal
61.

O inquérito policial

(A)

arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público.

(A)

será presidido pelo escrivão, sob a orientação do
Delegado de Polícia.

(B)

participar do debate oral.

(C)

(B)

só poderá ser iniciado através de requisição do
Ministério Público ou do juiz.

ser admitido a partir do recebimento da denúncia até
a sentença de primeira instância.

(D)

propor meios de prova.

(C)

será acompanhado, quando concluído e remetido ao
fórum, dos instrumentos do crime, bem como dos
objetos que interessarem à prova.

(E)

formular perguntas às testemunhas.

(D)
(E)

_________________________________________________________

67.

poderá ser arquivado pela autoridade policial ou pelo
Ministério Público quando o fato não constituir crime.
é indispensável para o oferecimento da denúncia,
não podendo o Ministério Público dispensá-lo.

_________________________________________________________

62.

Nos crimes de ação pública, a ação penal será promovida
através de

A respeito dos auxiliares da justiça, considere:

I.

As partes poderão intervir na nomeação de peritos,
indicando nomes para o exercício dessa função.

II.

Não poderão ser peritos os que tiverem prestado
depoimento no processo.

III.

Não poderão ser peritos os que tiverem opinado
anteriormente sobre o objeto da perícia.

(A)

denúncia do Ministério Público.

(B)

queixa-crime formulada pelo ofendido ou por quem
tenha qualidade para representá-lo.

(C)

portaria da autoridade policial.

Está correto o que consta SOMENTE em

(D)

requisição do Ministro da Justiça.

(E)

requerimento de qualquer pessoa maior e capaz.

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

IV. Os intérpretes são, para todos os efeitos, equiparados aos peritos.

_________________________________________________________

63.

É INCORRETO afirmar que o assistente do Ministério
Público poderá

Na ação penal privada exclusiva, o perdão do ofendido
(A)

depende da aceitação do Ministério Público.

(B)

só pode ocorrer após o recebimento da queixa.

(C)

não pode ser tácito, exigindo-se que seja sempre
formulado de forma expressa.

(D)

implica redução da pena, mas não acarreta a
extinção da punibilidade.

(E)

concedido a um dos querelados aproveitará a todos,
mesmo em relação aquele que o recusar.

_________________________________________________________

68.

Compete ao Supremo Tribunal Federal, dentre outras atribuições, processar e julgar originariamente, nas infrações
penais comuns:
(A)

e nos crimes de responsabilidade, os membros dos
Tribunais Regionais Federais.

(B)

os Governadores dos Estados.

(C)

e nos crimes de responsabilidade, os Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados.

(D)

e nos crimes de responsabilidade, os membros dos
Tribunais de Contas dos Estados.

(E)

os membros do Congresso Nacional.

_________________________________________________________

64.

O juiz poderá exercer a jurisdição no processo em que seu
cônjuge tiver funcionado como
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

perito.
advogado.
autoridade policial.
auxiliar da justiça.
testemunha.

_________________________________________________________

69.

_________________________________________________________

65.

o acusado que não for pobre será obrigado a pagar
os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo
juiz.

(B)

a audiência não poderá ser adiada, mesmo se o
defensor constituído pelo acusado não puder comparecer por motivo justificado provado até a abertura
desta, devendo ser nomeado defensor dativo.

(C)

a constituição de defensor só poderá ser feita através de instrumento de mandato outorgado pelo
acusado.

(D)

o acusado só poderá substituir o defensor dativo
nomeado pelo juiz por outro advogado de sua
confiança após a sentença de primeira instância.

(E)
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a impossibilidade de identificação do acusado, com
seu verdadeiro nome ou outros qualificativos, impedirá, mesmo quando certa a identidade física, o
ajuizamento da ação penal.

Compete aos Tribunais Regionais Federais processar e
julgar originariamente, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, os habeas corpus, quando
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

No que concerne ao acusado e seu defensor,
(A)

II e IV.
I, II e IV.
I e III.
II, III e IV.
II e III.

o paciente for o Procurador-Geral da República.
o paciente for Desembargador do Distrito Federal.
a autoridade coatora for Comandante da Marinha.
a autoridade coatora for juiz federal.
a autoridade coatora for Ministro de Estado.

_________________________________________________________

70.

Compete ao Juizado Especial Federal Criminal processar
e julgar os feitos de competência da Justiça Federal relativos às infrações de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Consideram-se
infrações de menor potencial ofensivo as contravenções e
os crimes a que a lei comine pena máxima NÃO superior a
(A)

três anos, cumulada ou não com multa.

(B)

dois anos, cumulada ou não com multa.

(C)

dois anos, desde que não cumulada com multa.

(D)

um ano, desde que não cumulada com multa.

(E)

dois anos e seis meses, cumulada ou não com
multa.
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