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• De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras, que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse e que teclar corresponde
à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições
de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
A um coronel que se queixava da vida de quartel, um

jornalista disse:

— E o senhor não sabe como é chato militar na imprensa.

Sírio Possenti. Os humores da língua. São
Paulo: Mercado de Letras, 1998, p. 86.

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do trecho acima,
julgue os itens a seguir.

1 O ponto final empregado logo após “imprensa” poderia ser
corretamente substituído por reticências.

2 Na construção do sentido do texto, destaca-se a ambiguidade
do vocábulo “militar”, que, no contexto em que aparece, pode
ser classificado ora como substantivo, ora como verbo. 

3 O emprego do vocábulo “chato”, cujo sentido é pejorativo, é
inadequado ao gênero do texto em questão. 

4 O trecho “A um coronel que se queixava da vida de quartel”
poderia ser assim reescrito, sem prejuízo para a correção
gramatical do texto: Para um coronel que queixava-se da vida
em quartel.

5 O emprego da vírgula após “quartel” é facultativo.

A espécie humana se diferencia anatômica e1

fisiologicamente por meio do dimorfismo sexual, mas é falso
acreditar que as diferenças de comportamento existentes entre
as pessoas de sexos diferentes sejam determinadas4

biologicamente. A antropologia tem demonstrado que muitas
atividades atribuídas às mulheres em uma cultura podem ser
atribuídas aos homens em outra. O transporte de água para a7

aldeia é uma atividade feminina no Xingu. Carregar cerca de
vinte litros de água sobre a cabeça implica, na verdade, um
esforço físico considerável, muito maior do que o necessário10

para o manejo de um arco, arma de uso exclusivo dos homens.
O exército de Israel demonstrou que sua eficiência bélica
continua intacta, mesmo depois da maciça admissão de13

mulheres soldados. A verificação de qualquer sistema de
divisão sexual do trabalho mostra que ele é determinado
culturalmente, e não em função de uma racionalidade16

biológica.

Roque de Barros Laraia. Cultura: um conceito antropológico.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000, p. 19 (com adaptações).

Julgue os itens de 6 a 8, relativos às estruturas linguísticas do texto
acima.

6 O segundo período do texto poderia ser corretamente reescrito
da seguinte forma: Segundo a antropologia, várias atividades
que são atribuídas ao sexo feminino em dada cultura podem
atribuir-se ao sexo masculino em outra.

7 Sem prejuízo para a sua correção gramatical, o primeiro
período do texto poderia ser assim reescrito: A espécie humana
distingue-se entre si no que concerne a anatomia e a fisiologia,
por meio do dimorfismo sexual, embora seja falso crer que as
diferenças de comportamento verificado entre as pessoas de
sexo distinto determine-se de forma biológica.

8 Mantendo-se a correção gramatical do texto, o trecho
“Carregar cerca de vinte litros de água sobre a cabeça implica,
na verdade, um esforço físico considerável” (R.8-10) poderia
ser reescrito da seguinte forma: Para que se carreguem
aproximadamente vinte litros d’água na cabeça, requer-se, na
realidade, um imenso esforço físico.

Cada um dos próximos itens apresenta um fragmento de
correspondência oficial — adaptado da Internet:
<www.stj.gov.br> —, seguido de uma proposta de classificação
(entre parênteses) desse fragmento quanto ao tipo de
correspondência a que ele pertence. Julgue-os quanto à adequação
da linguagem e do formato à classificação proposta.

9 Manifestamo-nos no sentido de que deve ser negado o pedido
de Mara, candidata ao cargo de professora de inglês. Ela
pretendia tomar posse apresentando documento diverso do
exigido no edital do concurso em que foi aprovada. No caso,
o edital exigia diploma de licenciatura plena em língua inglesa,
que a candidata alegou não poder apresentar devido a greves
ocorridas na instituição em que estudava. Aceitar outro
documento no lugar do exigido pelo edital seria uma forma de
privilegiar a candidata, ferindo o princípio da igualdade entre
todos os concorrentes. (Parecer)

10 Aos nove dias do mês de março de dois mil e doze, às
quatorze horas, com a presença de todos os seus membros,
reuniu-se o Pleno do Superior Tribunal de Justiça para apreciar
a proposta de emenda constitucional que inclui como requisito
para a admissão do recurso especial a obrigação de demonstrar
a relevância da questão federal discutida. O mecanismo é
semelhante ao da repercussão geral, que, desde 2007, reduziu
em 76% o número de processos que chegam ao Supremo
Tribunal Federal. O objetivo é evitar o congestionamento de
processos no Tribunal. O presidente da comissão, ministro
Fulano de Tal, tomando a palavra, afirmou que a medida irá
trazer mais qualidade na prestação jurisdicional. (Ata) 

11 O Programa de Responsabilidade Socioambiental do Superior
Tribunal de Justiça realizou dia 5 do corrente mês, na sala de
conferências do tribunal, sua primeira reunião em 2012. Duas
representantes do programa conversaram acerca de 30 minutos
com um grupo de 18 servidores do tribunal para disseminar as
ações de preservação do meio ambiente. A presidente da
comissão do programa, Fulana de Tal, confia no poder
multiplicador das ações. Durante o encontro, outra integrante
da comissão do programa resmungou sobre a resistência que,
em geral, o ser humano tem para promover mudanças no
cotidiano em favor de um mundo mais sustentável. (Relatório)

12 Vimos informar que a Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça negou habeas corpus a João, que usou documentos
falsos em São Paulo quando estava foragido. Ele foi
beneficiado por uma saída temporária, quando cumpria pena
por outro crime, e decidiu não voltar à cana. A defesa alega
que não retornou à prisão para cuidar da mãe, que estava
doente, e do filho que estava na pior. O documento foi usado
para ocultar a verdadeira identidade. O relator, ministro
Beltrano de Tal, esclareceu que o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça considera autodefesa o uso de falsa
identidade para afastar antecedentes criminais, mas que neste
caso o crime se refere à confecção de documento. (Ofício) 
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Com relação ao Windows 7, julgue os itens subsequentes.

13 Ao se clicar com o botão direito do mouse sobre a barra de
tarefas e escolher a opção Propriedades, é possível, entre
outras funções, personalizar o menu Iniciar.

14 No Windows 7, por meio do menu Iniciar, o usuário tem acesso
às impressoras cujos drivers foram instalados no computador
em uso e que estão, consequentemente, disponíveis para
impressão.

15 O ícone Computador, no menu Iniciar, permite ao usuário
acessar a pasta de caixa postal da sua configuração de correio
eletrônico.

Julgue os próximos itens, relativos ao Word 2010 e ao Excel 2010.

16 Em uma planilha do Excel 2010, ao se clicar com o botão
direito do mouse sobre uma célula, é possível formatar a célula
com o formato do tipo moeda.

17 No Word 2010, pode-se inserir uma imagem no texto por meio
da janela Inserir Imagem, que é aberta ao se clicar a palheta do
menu Inserir e, em seguida, a opção Imagem. Entre os formatos
de imagem suportados, estão os tipos utilizados na Internet,
tais como gif, jpg e png.

Julgue os itens subsequentes, a respeito de segurança para acesso à
Internet e a intranets.

18 No acesso a uma página na Internet com o protocolo HTTP,
esse protocolo protege o endereço IP de origem e de destino na
comunicação, garantindo ao usuário privacidade no acesso.

19 Quando se usa o protocolo HTTPS para se acessar página em
uma intranet, o certificado apresentado é, normalmente, do
tipo autoassinado com prazo de expiração ilimitado.

Relatório sobre emprego no mundo, divulgado pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT), diz que é
“alarmante” a situação global do trabalho e que não há sinais de
recuperação em um futuro próximo. O organismo prevê que uma
nova fase, “ainda mais problemática”, na crise global de empregos
ainda está por vir. Uma das razões é que os países ricos tomaram
medidas buscando a austeridade fiscal a qualquer custo e realizaram
drásticas reformas trabalhistas. Em consequência, acabaram caindo
na chamada “armadilha da austeridade” — uma espécie de círculo
vicioso no qual um baixo crescimento gera o aumento da
volatilidade, contração do crédito, redução de investimentos e perda
de empregos.

O Globo, 30/4/2012, p. 19 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a
amplitude do tema por ele abordado, julgue os itens seguintes.

20 A constituição de blocos econômicos, a exemplo da União
Europeia e do MERCOSUL, é característica marcante do atual
estágio da economia mundial, a globalização, marcada pela
ampliação da capacidade produtiva, dos mercados e da
competitividade entre os agentes econômicos mundiais.

21 Na condição de economia emergente, o Brasil ainda não tem
se preocupado em adotar medidas de austeridade fiscal, de
modo que, no país, não há legislação que obrigue os
governantes a subordinar os gastos públicos ao que se
arrecada.

22 Na atualidade, a crise econômica se acentua em alguns países
integrantes da União Europeia, como Grécia, Portugal e
Espanha, países cujos governos se recusaram a tomar medidas
como as citadas no texto, em face da pressão da opinião
pública.

De olho no potencial de geração de empregos e inovação

em um momento em que o país enfrenta sucessivas crises

econômicas e perde a liderança em diversos campos da pesquisa

científica, o governo dos Estados Unidos da América (EUA)

anunciou o lançamento do Plano Nacional de Bioeconomia, com o

qual pretende estimular o crescimento do setor de biotecnologia. O

projeto inclui de pesquisa e desenvolvimento de novas terapias e

tratamentos médicos a biocombustíveis, passando por agricultura e

inovações na manufatura que usem processos biológicos em

substituição a métodos industriais nocivos à saúde e ao meio

ambiente.

O Globo, 27/4/2012, p. 34 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a

abrangência da temática que ele focaliza, julgue os itens seguintes.

23 O baixo nível educacional e a falta de recursos para o

investimento na pesquisa científica explicam a inexistência de

projetos para a produção de biocombustíveis no Brasil.

24 O texto remete à economia sustentável, ou seja, à preocupação

de investir no conhecimento de modo a promover o

desenvolvimento sem degradar irreparavelmente o meio

ambiente.

25 Inovações tecnológicas são uma exigência da atual economia

globalizada, e os Estados que não conseguem desenvolver

tecnologias acabam por perder espaços nos mercados

mundiais.

Julgue os itens a seguir, relativos a princípios, direitos e garantias

constitucionais.

26 O mandado de injunção garante ao impetrante o direito de

conhecer as informações relativas a sua pessoa constantes de

registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou

de caráter público.

27 As normas que tratam de direitos e garantias fundamentais são

consideradas programáticas, pois dependem de regulamentação

para ter eficácia.

28 O princípio constitucional relativo à autodeterminação dos

povos garante aos estados federados o direito de se

dissociarem do Estado federal, se a população do estado assim

o decidir mediante plebiscito.

29 O povo exerce o poder por meio de representantes eleitos ou

de forma direta, como nos casos de plebiscito e referendo.
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Julgue os itens seguintes, referentes à organização do Estado e ao

Poder Judiciário.

30 Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente,

nas infrações penais comuns, seus próprios ministros e o

procurador-geral da República.

31 As atribuições do Conselho Nacional de Justiça incluem o

controle da atuação administrativa e financeira do Poder

Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes.

32 Com o advento da Constituição de 1988, Brasília deixou de ser

a capital da República em favor do Distrito Federal, que

passou  a ter esse status.

33 É permitido à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos

municípios estabelecer cultos religiosos e igrejas,

subvencioná-los e manter com essas entidades religiosas

relações de aliança e colaboração, desde que respeitada a

liberdade de consciência e crença.

Com relação ao regime jurídico dos servidores públicos civis da

União, julgue os itens que se seguem.

34 O servidor público adquire estabilidade no cargo após dois

anos de efetivo exercício, de modo que, após decorrido esse

prazo, somente poderá ser demitido em virtude de decisão

judicial transitada em julgado.

35 Ao servidor público efetivo é proibido participar em gerência

ou administração de sociedade privada, personificada ou não

personificada, e exercer o comércio, exceto na qualidade de

acionista, cotista ou comanditário.

36 Se o servidor que ocupa determinado cargo público tomar

posse em outro cargo inacumulável, haverá vacância do cargo

de origem.

Com base na Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo

administrativo no âmbito da administração pública federal, julgue

os itens subsecutivos.

37 No processo administrativo, a norma administrativa deve ser

interpretada de forma a garantir o atendimento do fim público

a que se destine, vedada a aplicação retroativa de nova

interpretação.

38 A administração pode anular seus próprios atos por motivo de

conveniência ou oportunidade.

39 A Lei n.º 9.784/1999 não se aplica aos órgãos dos Poderes

Judiciário e Legislativo, ainda que no desempenho de funções

de natureza administrativa.

Com base na Lei n.º 8.666/1993, julgue os itens que se seguem,

relativos a licitações públicas.

40 Caso haja inviabilidade de competição, a licitação será

dispensável.

41 Melhor técnica e menor preço são exemplos de modalidades

de licitação.

No que se refere ao Conselho da Justiça Federal e ao órgão especial

do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgue os itens subsequentes.

42 A Corte Especial, cuja competência não está sujeita à

especialização, é integrada pelos quinze ministros mais antigos

do STJ e presidida pelo presidente do tribunal.

43 O Conselho da Justiça Federal tem atribuição para exercer a

supervisão administrativa e orçamentária da justiça federal de

primeiro e segundo graus, sendo cabível recurso administrativo

de seus atos e decisões, contudo sem efeito suspensivo.

44 À Corte Especial, órgão especial do STJ, compete processar e

julgar os governadores dos estados tanto nos crimes comuns

quanto nos de responsabilidade.

Julgue os itens a seguir, relativos à Comissão de Jurisprudência do

STJ e à atuação do Ministério Público junto a esse tribunal.

45 Representa o Ministério Público perante o STJ o

procurador-geral da República, ou o subprocurador-geral —

este mediante delegação daquele —, dispondo ambos da

prerrogativa de pedir preferência para julgamento de processo

em pauta.

46 Cabe à Comissão de Jurisprudência, comissão permanente do

STJ, sugerir, aos presidentes do tribunal, das seções e das

turmas, medidas destinadas a aumentar o rendimento das

sessões, abreviar a publicação dos acórdãos e facilitar a tarefa

dos advogados.

Acerca dos serviços administrativos no âmbito do STJ, julgue os

seguintes itens.

47 O ano judiciário no STJ divide-se em dois períodos, e as

atividades judicantes desse tribunal ficam suspensas nos

feriados, nas férias coletivas e nos dias em que o tribunal o

determinar.

48 A execução dos serviços administrativos do STJ compete à

Secretaria do Tribunal, a qual é chefiada por um diretor-geral,

com formação superior, nomeado pelo presidente do tribunal.

49 Os servidores dos gabinetes dos ministros do STJ que

executam os serviços de assessoramento jurídico, assim como

o assessor de ministro, devem ser recrutados entre os

servidores efetivos do quadro de pessoal do tribunal, mediante

indicação do diretor-geral da Secretaria, no primeiro caso, e

dos próprios ministros, no segundo.

50 Os atos de natureza administrativa podem ser visados por

servidores para esse fim designados, enquanto os atos

processuais somente podem ser autenticados mediante a

assinatura ou rubrica dos ministros do tribunal, aposta

obrigatoriamente nos acórdãos e no fecho das cartas de

sentença.


