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1.
CONHECIMENTOS GERAIS

No primeiro parágrafo, o autor
(A)

atribui à filosofia a responsabilidade pelo fato de a
ética ser entendida sob perspectivas díspares, entre
elas, a da geometria.

(B)

faz um inventário de como a ética foi concebida no
século XIX, para, ao fim, referendar o ponto de vista
oferecido pelo determinismo.

(C)

argumenta em defesa da imutabilidade das normas
éticas, por considerá-las produtoras de sistema mais
coeso e coerente que muitos outros, o matemático,
por exemplo.

(D)

tematiza a variabilidade da compreensão da ética
em certos filósofos, e alude a sua própria idéia sobre
o assunto, erigida em consonância com as
convergências entre ele e esses pensadores.

(E)

apresenta sua compreensão da ética e, para mais
bem caracterizá-la, vale-se prioritamente de
argumentos embasados no contraste.

Instruções: As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto
apresentado abaixo.
1

Os princípios éticos são normas de comportamento
social, e não simples ideais de vida, ou premissas
doutrinárias. Como normas de comportamento humano, os
princípios éticos distinguem-se nitidamente não só das regras

5

do raciocínio matemático, mas também das leis naturais ou
biológicas. Ao contrário do que sustentaram grandes
pensadores, como Hobbes, Leibniz e Espinosa, a vida ética
não pode ser interpretada segundo o método geométrico
(ordine geometrico demonstrata). As normas éticas tampouco

10

podem ser reduzidas a enunciados científicos, fundados na

_________________________________________________________

2.

No contexto, a frase do primeiro parágrafo que expressa
uma causa é:

observação e na experimentação, como se se tratasse de
(A)

(linhas 13 a 16) impressionados pelo extraordinário
progresso alcançado no campo das ciências exatas,
com a produção de certeza e previsibilidade no
conhecimento dos dados da natureza.

(B)

(linhas 3 a 6) os princípios éticos distinguem-se
nitidamente não só das regras do raciocínio
matemático, mas também das leis naturais ou
biológicas.

(C)

(linhas 7 a 9) a vida ética não pode ser interpretada
segundo o método geométrico (ordine geometrico
demonstrata).

(D)

(linhas 9 a 11) As normas éticas tampouco podem
ser reduzidas a enunciados científicos, fundados na
observação e na experimentação.

(E)

(linha 2 e 3) e não simples ideais de vida, ou
premissas doutrinárias.

leis zoológicas. Durante boa parte do século XIX, alguns
pensadores, impressionados pelo extraordinário progresso
alcançado no campo das ciências exatas, com a produção
15

de certeza e previsibilidade no conhecimento dos dados
da natureza, sucumbiram à tentação de explicar a vida
humana segundo parâmetros deterministas.
Ora, por mais que se queira eliminar a liberdade do
mundo humano, ela teima em aparecer, desafiando

20

constantemente as previsões “científicas”. Somos o único
ser que combina, em sua vida social, a necessidade física e
biológica com os deveres éticos, a sujeição aos fatos naturais
com a autonomia de ação. Como é passível de comprovação,

_________________________________________________________

3.

É correto afirmar:
(A)

(linha 12) século XIX, de acordo com a norma
padrão, deve ser escrito por extenso por meio do
numeral cardinal −“dezenove”−, assim como deve
ocorrer com “século VIII”.

(B)

(linha 12) em Durante boa parte do século XIX, o
adjetivo exprime juízo de valor atribuído aos anos
em que ocorreram os fatos mais significativos para a
história do pensamento.

(C)

(linha 9) o uso de tampouco denota que a seqüência
estabelecida na argumentação institui uma
hierarquia, na qual os enunciados científicos são
considerados os mais desprestigiados.

(D)

(linha 6) o segmento Ao contrário do que pode ser
substituído, sem prejuízo do sentido original e da
correção, por “Contrariamente ao que”.

(E)

(linhas 4 e 5) a correlação notada na segunda frase
do texto é estabelecida por meio das expressões
não só e mas também, e exprime idéia de alternância.

em toda sociedade o ideário e as estruturas de poder de25

senvolvem-se dentro dos limites postos por determinados
fatores básicos, como o patrimônio genético, o meio
geográfico ou o estado da técnica. Vencer tais limitações
tem sido um desafio constante lançado à espécie humana.
Mas nem por isso devemos tomar esses fatores condicionantes da vida social como seus princípios diretivos.
(Adaptado de COMPARATO, Fábio Konder. Ética: direito,
moral e religião no mundo moderno. São Paulo: Companhia
das Letras, 2006, p. 494-5)
OBS.: Hobbes (1588-1679), Leibniz (1646-1717), Espinosa
(1632- 1677) − filósofos
ordine geometrico demonstrata − em tradução
livre, "demonstrado segundo a ordem geométrica"

2
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4.

7.

Ora, por mais que se queira eliminar a liberdade do mundo
humano, ela teima em aparecer, desafiando constantemente as previsões “científicas”.

A frase acima, em seu contexto, abona a seguinte
assertiva:

Considerada a frase acima, em seu contexto, é correto
afirmar:
(A)

A conjunção Ora estabelece com a frase anterior
relação de mera adição, equivalendo a “além disso”.

(B)

A locução verbal queira eliminar expressa um fato
considerado em sua efetiva realização.

(C)

A forma verbal desafiando expressa noção de
“tempo”.

(D)

A expressão por mais que se queira pode ser
substituída por “ainda que se deseje e se insista
em”, sem prejuízo do sentido original e da correção
gramatical.

(E)

Vencer tais limitações tem sido um desafio constante
lançado à espécie humana.

A expressão previsão “científica” é formada por
palavras que se excluem mutuamente, o que justifica
o emprego das aspas para indicar que deve ser
entendida em sentido figurado.

(A)

Vencer constitui emprego do infinitivo como
substantivo, emprego também exemplificado por
“Recordar é viver”, que equivale a “A recordação é
vida”.

(B)

o pronome tais introduz idéia de indeterminação,
para que se compreenda que o citado desafio está
relacionado a qualquer que seja a limitação imposta
à espécie humana.

(C)

a palavra limites, cognata de limitações (linha 25), foi
empregada sem a noção de “cerceamento” notada
no uso desta última.

(D)

o emprego de tem sido constitui um deslize do autor,
pois, de acordo com a norma padrão, a forma
correta a ser empregada é “têm sido”.

(E)

o sinal indicativo da crase está usado em
conformidade com a norma padrão, assim como o
está em “lançado à qualquer que seja o ser
humano”.

_________________________________________________________

5.

Somos o único ser que combina, em sua vida social, a
necessidade física e biológica com os deveres éticos, a
sujeição aos fatos naturais com a autonomia de ação.
Afirma-se com correção, considerada a frase acima, em
seu contexto:
(A)

_________________________________________________________

8.

O emprego de Somos produz generalização, mas
relativa, pois o argumento produzido não chega a
abarcar a totalidade da condição humana.

(B)

No segmento Somos o único ser que combina, uma
vírgula colocada depois de ser manteria o sentido
original e a correção da frase.

(C)

A frase, estruturada em torno dos verbos Somos e
combina, expressa o descolamento do ser em
relação à coercitividade do universo natural.

(D)

Explica-se cabalmente o paralelismo estabelecido na
frase deste modo: a necessidade física e biológica
está para os deveres éticos, assim como a sujeição
está para a ação.

(E)

O fragmento Somos o único ser que combina pode
ser substituído, sem prejuízo do sentido original, por
“Somos um ser que combina, por excelência”.

A alternativa que apresenta, de maneira clara e correta, o
modo como a frase acima deve ser entendida, no seu
contexto, é:

_________________________________________________________

6.

Como é passível de comprovação, em toda sociedade o
ideário e as estruturas de poder desenvolvem-se dentro
dos limites postos por determinados fatores básicos, como
o patrimônio genético, o meio geográfico ou o estado da
técnica.
Observada a frase acima, e sempre considerando o
contexto, é correto afirmar:
(A)

Em Como é passível de comprovação, a conjunção
introduz um dos termos de uma relação comparativa.

(B)

O adjetivo passível está empregado em respeito à
norma padrão da Língua Portuguesa, assim como o
está em “Eram depoimentos realmente passível de
contestação”.

(C)

A expressão em toda sociedade pode ser substituída
por “na sociedade como um todo”.

(D)

O emprego de determinados contribui para a
expressão da idéia de que o homem, por meio de
sua ação, pode relativizar exclusivamente as forças
exteriores que o cerceiam.

(E)

Em como o patrimônio genético, o termo destacado
equivale a “a exemplo de”.
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Mas nem por isso devemos tomar esses fatores condicionantes da vida social como seus princípios diretivos.

(A)

Entretanto isso não condiz, visto que não devemos
considerar esses itens disciplinadores da vida social
em seus princípios constitutivos.

(B)

Tratam-se, todavia, de fatores que, apesar de serem
considerados limitando, não devem ser tidos como
inibidores do desenvolvimento social, em princípio.

(C)

Contudo, isso não justifica que tais elementos que
influenciam a vida social sejam concebidos como
predeterminantes dos rumos que ela venha a tomar.

(D)

Mas é o caso de se deixar de lado que os fatores
sejam condicionantes da sociedade, pelo fato de
constituir princípios de direção.

(E)

Porém, esses fatores não basta para que se deva
tomá-los como idéias norteadoras da vida em
sociedade, sendo mesmo fatores que condicionam.

_________________________________________________________

9.

A expressão do texto que está corretamente entendida é:
(A)

premissas doutrinárias − verdades conclusivas de
um conjunto de conhecimentos ou crenças.

(B)

sucumbiram à tentação de explicar − renderam-se
às evidências de que era errôneo explicar.

(C)

explicar a vida humana segundo parâmetros
deterministas − justificar o nascimento da espécie
tomando como paradigma o fatalismo.

(D)

passível de comprovação − suscetível de ter sua
validade atestada.

(E)

tem sido um desafio constante lançado à espécie
humana − surge intermitentemente como chamamento à ação humana como espécie.
3
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10.

Considere as assertivas abaixo.

11.

No primeiro período do texto, referindo-se aos séculos
XVIII, XIX e ao começo do século XX, a autora

I. O autor entende a Ética como o campo de
conhecimento metafísico que, baseado nas
finalidades últimas, ideais e transcendentes da
ação humana, busca estabelecer as leis que
garantam a perfectibilidade da organização social.

(A)

manifesta sua compreensão de que episódios
antecipadores de novas ordens sociais derivam
necessariamente de um entendimento dicotômico do
mundo − os bons, defensores da liberdade, e os
maus, seus inimigos.

(B)

desenvolve a idéia de que visões do mundo que
implicam divisões rígidas entre defensores e
inimigos da liberdade conduzem a projetos que
convencem mais pela crença do que pelo exercício
da razão.

(C)

assinala que os programas políticos dos
revolucionários, que expressam a convicção de que
a união entre o intelectual educador e o proletário
moderno constitui um vetor de libertação, circularam
em contexto que dava a impressão de supor o
mundo dividido em dois blocos.

(D)

defende a idéia de que a visão do mundo como
tensão entre forças opostas − a dos defensores e a
dos inimigos da liberdade − é concepção
desvirtuada, produzida pela proximidade de
acontecimentos extraordinários que anteciparam
novos rumos para a sociedade.

(E)

denuncia a irresponsabilidade de uma visão de
mundo maniqueísta (de um lado os defensores da
liberdade, de outro, seus inimigos), que, por sua
inoperância, provoca a promessa de mundos mais
justos, em que intelectuais e proletários formem uma
aliança digna.

II. O autor entende que o homem é dotado de capacidade
individual de autodeterminação, caracterizada por
compatibilizar autonomia e livre-arbítrio com os
múltiplos condicionamentos naturais, psicológicos ou
sociais que impõem predisposições ao seu agir.

III. A referência a Hobbes, Leibniz e Espinosa e a citação
de uma expressão em latim são elementos do
discurso que revelam a seguinte intencionalidade do
autor: realizar recorte excludente no potencial grupo
de leitores, baseado na especialidade profissional.
O texto abona SOMENTE
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

_________________________________________________________

Instruções: As questões de números 11 a 15 referem-se ao
texto apresentado abaixo.

_________________________________________________________

1

Nos séculos XVIII e XIX e no começo do século

XX, os extraordinários acontecimentos que anunciavam a
promessa de uma nova sociedade pareciam dividir

12.

Contudo, seu diagnóstico da realidade, embora não
chegasse a abalar os alicerces dessa fé, já atentava para
as novas formas de manipulação e domínio emersas das
próprias

5

revoluções

democráticas,

detectando

um

nitidamente o mundo entre os defensores e os inimigos da

problema central para aqueles que ainda hoje procuram

liberdade

vincular a utopia à lógica dos fatos: até que ponto a busca

e

do

progresso

social,

permitindo

aos

revolucionários traduzir em programas políticos sua fé na

intelectual do verdadeiro e a ação solidária podem se
ampliar e ter efetividade em um universo impregnado − e

força emancipatória da aliança entre o intelectual educador

decodificado − pela cultura do individualismo e da

e o proletário moderno. Contudo, seu diagnóstico da

competição.

realidade, embora não chegasse a abalar os alicerces
10 dessa fé, já atentava para as novas formas de manipulação
e domínio emersas das próprias revoluções democráticas,

Observado o período acima e o contexto, é correto afirmar
que
(A)

o emprego de já denota anterioridade da ação de
“diagnosticar” em relação à ação de “atentar”.

(B)

a frase articulada em torno de detectando tem
caráter hipotético.

(C)

a expressão ainda hoje contribui para exprimir a
idéia de anacronismo.

(D)

as expressões a busca intelectual do verdadeiro e a
ação solidária correspondem, respectivamente, a
utopia e lógica dos fatos.

(E)

os dois-pontos poderiam dar lugar, sem
comprometimento da correção e do sentido originais,
à formulação destacada em: “... a lógica dos fatos, a
saber, até que ponto...”.

detectando um problema central para aqueles que ainda
hoje procuram vincular a utopia à lógica dos fatos: até que
ponto a busca intelectual do verdadeiro e a ação solidária
15 podem se ampliar e ter efetividade em um universo
impregnado

−

e

decodificado

−

pela

cultura

do

individualismo e da competição.
(PIOZZI, Patrizia. Os arquitetos da ordem anárquica: de
Rousseau a Proudhon e Bakunin. São Paulo: Editora
UNESP, 2006, p. 213.)

4
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13.

Contudo, seu diagnóstico da realidade, embora não
chegasse a abalar os alicerces dessa fé, já atentava para
as novas formas de manipulação e domínio emersas das
próprias revoluções democráticas...
No fragmento acima, sempre considerado o contexto,

16.

Muitos exemplos elucidam que é difícil harmonizar
instância particular /instância comum. O homem que milita
na esfera política está na hora de tomar consciência do
seu papel. Às vezes, seus interesses pessoais podem
correr o risco de prejuízo. Mas ele tem de ser um
mediador entre os anseios das diferentes camadas da
sociedade e o âmbito institucional em que se dão as
decisões; estas afetam o conjunto das pessoas.

(A)

Contudo tem o mesmo valor que a expressão
destacada em “Ele não veio, ainda assim foi-lhe
feita a homenagem programada”.

O discurso acima está lógica, clara e corretamente
organizado num único período assim:

(B)

o emprego de próprias fortalece o seguinte
entendimento: não seria de se esperar que novas
formas de manipulação e domínio adviessem das
revoluções democráticas.

(A)

(C)

se a frase embora não chegasse a abalar os
alicerces dessa fé for substituída por “se, por acaso,
não abalasse os alicerces dessa fé”, o sentido
original ficará mantido.

Muitos são os exemplos que elucidam a dificuldade
de se harmonizar a instância particular com a comum,
a exigir a tomada de consciência do homem que milita
na esfera política acerca da necessidade de sua
atuação como mediador entre os anseios das distintas
camadas sociais e o âmbito institucional em que se
tomam decisões para o conjunto da sociedade, ainda
que, em certas circunstâncias, seus interesses
pessoais possam correr o risco de ser prejudicados.

(D)

seu remete a proletário moderno, termo da oração
imediatamente anterior.
(B)

(E)

emersas, considerada em relação à palavra
“imersas”, pode servir de exemplo de palavra
homônima homófona e homógrafa.

Visto que muitos exemplos elucidam como é difícil
harmonizar a instância particular e a comum, o
homem militante está na hora de tomar consciência
do seu papel político, quando corre o risco, às
vezes, de ter interesses pessoais prejudicados, mas
deve ser o mediador entre os anseios das diferentes
camadas da sociedade e o âmbito em que as
decisões coletivas são tomadas, que afetam a todos.

(C)

O homem que milita na esfera política está na hora de
tomar consciência − considerado que muitos
exemplos elucidam que é difícil harmonizar entre si as
instâncias particular e a comum: seu papel é daquele
que media os anseios das distintas camadas sociais e
o âmbito institucional em que as decisões são
tomadas, vindo a afetar o conjunto das pessoas e,
porventura, o seu próprio interesse pessoal.

(D)

É difícil, e há exemplos disso, de que o particular e o
comum raramente se harmonizam, mas, mesmo
correndo riscos de ter interesses pessoais
prejudicados, o homem que milita na esfera política
tem de conscientizar de que seu papel é mediar
interesses entre os anseios das distintas camadas
da sociedade com o âmbito institucional em que as
decisões em plano de nação são tomadas.

(E)

Muitas vezes o homem que milita na esfera política
conhece a dificuldade de harmonizar a instância
particular e a comum, e muitos exemplos há disso,
mas é chegada a hora de se tomar consciência do
papel do político como mediador dos anseios das
diferentes camadas da sociedade frente às
instituições em cujo o âmbito tomam-se decisões
que afetam toda a sociedade e talvez os interesses
pessoais dele.

_________________________________________________________

14.

Passagens foram pontuadas de maneira distinta daquela
encontrada no texto. O segmento alterado, indicado entre
reticências, que está pontuado conforme a gramática
normativa e que mantém o sentido original, é:
(A)

(linhas 2 e 3) ... acontecimentos, que anunciavam a
promessa de uma nova sociedade,...

(B)

(linhas 3 a 5) ... pareciam dividir nitidamente o
mundo entre os defensores, e os inimigos da
liberdade, e do progresso social...

(C)

(linhas 3 a 5) ... pareciam dividir nitidamente: o
mundo entre os defensores; e os inimigos da
liberdade e do progresso social...

(D)

(linha 6) ... traduzir, em programas políticos, sua fé...

(E)

(linhas 7 e 8) ... força emancipatória da aliança,
entre o intelectual educador, e, o proletário
moderno...

_________________________________________________________

15.

Transpondo a frase os extraordinários acontecimentos
pareciam dividir nitidamente o mundo entre os defensores
e os inimigos da liberdade e do progresso social para a
voz passiva, a forma verbal corretamente obtida é:
(A)

parecia ser dividido.

(B)

pareciam ter sido divididos.

(C)

tinha sido dividido.

(D)

tinha parecido dividir.

(E)

pareciam dividirem.

TRF2R-Conhecimentos Gerais1
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17.

18.

19.

20.

6

A frase que está clara e totalmente conforme a norma padrão da Língua Portuguesa é:
(A)

Estar atento é o dever da humanidade, no sentido de que o descuido com a liberdade pessoal e coletiva não volte a existir
e para que sistemas de organização não pareçam como uma receita para os povos.

(B)

Naquele curso, os preparadores se comportavam estabelecendo regras que, se forem seguidas, a pessoa se tornaria um
bom profissional, modelo mesmo de atuação bem sucedida.

(C)

Sendo um dos mais preparados, se não o mais competente, começou dizendo que cada um dos que ali estavam tinha
condições de chegar aonde quisesse, e que as metas pessoais poderiam ser manifestadas dali a pouco.

(D)

Em certos depoimentos é mostrado o como um cidadão não deve agir, e a análise entre um comportamento adequado e
um considerado pouco eficaz deixa claro o que é melhor.

(E)

Apesar do homem não entender o motivo da presença do delegado, observou que ele nada notou nas pessoas ali presentes que
pudessem levantar suspeitas.

A frase em que a grafia e a acentuação estão em conformidade com as prescrições da norma padrão da Língua Portuguesa é:
(A)

Ao se estender esse viez interpretativo, correm o risco de por tudo à perder, na medida em que será alterada a estratégia
da pesquisa previamente adotada.

(B)

Sua pretenção ao consenso esvaiu-se quase que de repente, quando notou que entorno de si as pessoas mais pareciam
descansar que dispostas à debates.

(C)

Tomou como ultrage a displicência com que foi recebido, advinhando que o mal-estar que impregnava o ambiente era mais
que uma questão eminentemente pessoal.

(D)

Estava atrás de um acessório que o despensasse de promover a limpeza do aparelho e sua conseqüente manutenção
depois de cada utilização, mas não pôde achá-lo por alí.

(E)

Quando se considera a par do tema, ajuíza sem medo, mas, ao se compreender insipiente, pára tudo e pede aos
especialistas que o catequizem no assunto para não passar por néscio.

A frase em que a concordância está totalmente conforme as prescrições da norma padrão da Língua Portuguesa é:
(A)

A legalidade e a pertinência dos contratos, pelo menos agora, não é mesmo aferível, dado que no campo das relações
lusas-latino-americanas deve haver muitos acordos sem registro.

(B)

Os diretores houveram por bem antecipar o anúncio das novas diretrizes, que deveriam passar a ser respeitadas
imediatamente em quaisquer que fossem as áreas.

(C)

Foi irresistível a idéia, naquela ocasião, de se estipularem quais as ações solidárias mais úteis do ano e concluiu-se que
não existe condições de acordo nesse particular.

(D)

É possível que surja, e não existem pessoas que defendam o contrário, opiniões divergentes de especialistas renomados,
e devemos considerá-las com todo respeito.

(E)

Os alicerces teóricos do modelo em estudo pode ser encontrado em várias obras, de vários escritores, inclusive na de um
chinês, já encontrada em língua portuguesa.

Considerada a norma padrão da Língua Portuguesa, a frase que está totalmente correta é:
(A)

Não sei porque o uso dos porquês constitui entraves, visto que a grande maioria das gramáticas normativas contém explicações
detalhadas sobre o assunto.

(B)

Vemos que a percepção de Vossa Senhoria vem de encontro à nossa, Senhor Ministro, e que também considera triste
todas as situações relatadas, motivo por que reiteramos que pode contar com nós todos para enfrentar o desafio.

(C)

Visitam muitas comunidades as quais o passado é padrão para o presente e, nelas, se qualquer inovação contradizer os
costumes instituídos há gerações, será imediatamente elidida.

(D)

A questão com que os estudiosos não souberam lidar tem a ver com a impressão que causaram nos habitantes da mata: a
de que vinham para instruí-los a como viver bem.

(E)

A produção daquele grupo de nativos é 2 vezes superior da que se realiza pelos que vêm de fora e, se não advirem, por
interferência dos mal-informados, restrições ao modo primitivo de tratar as fibras, essa proporção pode aumentar.
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26.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21.

No planejamento de recursos humanos a relação entre o
número de horas perdidas e o número de horas planejadas para o processo produtivo denomina-se índice de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A empresa Gama registrou, durante o ano de 2006, a
o
saída de 65 empregados. Em 1 de janeiro de 2006 havia
350 empregados e, em 31 de dezembro de 2006, 650 empregados.
O índice de rotatividade da empresa Gama é

rotatividade.
absenteísmo.
produtividade.
perdas qualitativas.
ajuste de carga.

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

6,5%.
10%.
13%.
18%.
21%.

__________________________________________________________________________________________________________________

22.

o

Conforme Lei Federal n 4.320/64, artigo 36:

27.

Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas
mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se
as processadas das não processadas.
Despesa não processada é aquela
(A)

operação do sistema financeiro de escrituração contábil, sendo a despesa realizada normalmente pela
sua liquidação, e lançada como despesa orçamentária do exercício a pagar.

(B)

cujo empenho foi legalmente emitido, mas depende,
ainda, da fase de dotação orçamentária.

(C)

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

que em termos orçamentários foi considerada despesa realizada, faltando apenas o processamento do
pagamento.

(E)

cujo empenho foi legalmente emitido, mas depende,
ainda, da fase de liquidação.

28.

Tratando-se de despesa pública, na Lei de Orçamento a
discriminação da despesa orçamentária será feita, no mínimo, por elementos.
Entende-se por elementos:
(A)

a despesa paga à margem da Lei Orçamentária, independente de autorização legislativa.

(B)

ao desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se serve
a administração pública para a consecução dos seus
fins .

(C)

o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo
órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias.

(D)

a despesa cuja realização depende de autorização
legislativa mas pode ser realizada sem crédito orçamentário.

(E)

a despesa cuja realização não depende de autorização legislativa e pode ser realizada sem crédito
orçamentário.

_________________________________________________________

23.

No processo de seleção de pessoal, o teste que tem a
propriedade de avaliar candidatos em determinadas
situações práticas do dia-a-dia no trabalho, quanto a sua
rapidez e eficácia na tomada de decisão, denomina-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

prático.
grafológico.
situacional.
psicológico de aptidão.
psicológico de personalidade.

_________________________________________________________

24.

Dotações para investimentos ou inversões financeiras que
outras pessoas de direito público ou privado devam
realizar, independentemente de contraprestação direta em
bens ou serviços, são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

29.

transferências de capital.
investimento em regime de execução especial.
subvenções econômicas.
transferências correntes.
transferências extra-orçamentária.

A fonte de receita gerada por meio de recursos financeiros
recebidos de outras entidades de direito público ou privado e destinados ao atendimento de gastos, classificáveis
em despesas correntes denomina-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

receita de serviços.
receita de contribuições.
receita patrimonial.
transferências correntes.
receita industrial.
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No estudo realizado por Straus & Sayles como auxílio da
curva de aprendizagem, a fase que indica um retrocesso
na velocidade da assimilação denomina-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

25.

avaliação de resultados finais.
aprendizado.
avaliação de valores.
reação.
comportamento.

_________________________________________________________

cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua
vez entregou o material, prestou o serviço e a
despesa foi considerada liquidada, estando na fase
de pagamento.

(D)

De acordo com o modelo de Hamblin de níveis de avaliação no treinamento, quando o treinando, após participar
de um processo de treinamento que gostou e demonstra
ter aprendido, embora continue a executar a tarefa sob
sua responsabilidade pelo mesmo método utilizado antes
do treinamento, retrata o nível de avaliação de

ápice de conhecimentos.
fase desalentadora.
resultados cada vez maiores.
falso patamar.
período de retreinamento.

_________________________________________________________

30.

Gastos de natureza operacional, realizados pela administração pública, para a manutenção e o funcionamento dos
seus órgãos são denominados despesas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

correntes.
de capital.
de custeio.
de transferências correntes.
de subvenções.
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31.

Na avaliação de desempenho humano nas organizações,
concentrar-se na determinação dos grandes pontos fortes
e fracos de quem está sendo avaliado, apontando comportamentos extremos e sem analisar especificamente
traços de personalidade, refere-se ao método
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

36.

Considere as proposições abaixo.

I. Descentralização e desconcentração são formas
semelhantes de distribuição de competências da
Administração Pública indireta.

II. A distribuição de competências de uma para outra

comparativo.
de escalas gráficas.
de incidentes críticos.
escolha forçada.
360 graus.

pessoa, física ou jurídica, é característica própria da
descentralização.

III. As entidades da Administração Pública indireta
podem ter personalidade jurídica de direito público
ou privado, mas sempre devem ser criadas por lei.

_________________________________________________________

32.

Uma estrutura de organização na qual existem dois tipos
de órgãos: os órgãos principais de trabalho, que têm vida
limitada à duração do projeto e os órgãos de apoio funcional, permanentes, que apóiam os projetos e os orientam
em assuntos especializados denomina-se estrutura organizacional
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

IV. Como exemplo de descentralização administrativa,
destacam-se os Estados-membros da Federação e
os Municípios.
Está correto o que consta APENAS em

funcional.
matricial.
divisional.
departamentalizada.
geográfica.

(A)

I e III.

(B)

II e III.

(C)

I, III e IV.

(D)

I e IV.

(E) II, III e IV.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
33.

O instrumento de administração que auxilia o gestor na
análise dos processos e na seqüência das rotinas de
trabalho é denominado
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

37.

gráfico PDCA.
organograma.
cronograma.
fluxograma.
Feedback.

A respeito dos vários critérios de classificação e espécies
dos atos administrativos, considere:

I. os que são editados por superior hierárquico com a
finalidade de fixar diretrizes aos subordinados
quanto ao modo de realização de serviço;

II. aqueles pelos quais a Administração torna possível
ao interessado a realização de certa atividade,
serviço ou utilização de determinados bens, nas
condições impostas ou consentidas por ela.

_________________________________________________________

34.

No processo de avaliação de cargos, a variável que indica
se um fator tem ou não a propriedade de atribuir valores
diferenciados ao universo de cargos, por meio dos seus
graus de intensidade, é a variável da
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Esses conceitos referem-se, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

discriminação.
aplicabilidade.
habilidade manual.
da pressão emocional.
concentração.

às instruções e aos atos normativos.
aos regimentos e às autorizações.
aos atos normativos e às instruções.
aos regimentos e às instruções.
às instruções e às autorizações.

__________________________________________________________________________________________________________________

35.

Sobre os princípios básicos da Administração Pública, é
INCORRETO afirmar que
(A)

(B)

haverá ofensa ao princípio da moralidade administrativa sempre que o ato administrativo, embora legal,
ofenda os bons costumes, a idéia comum de honestidade ou os princípios de justiça e de eqüidade.

(C)

o princípio da legalidade relaciona-se com a idéia de
que o administrador não pode agir, nem deixar de agir,
senão de acordo com a lei e na forma determinada.

(D)

a idéia segundo a qual a Administração Pública deve
agir de modo rápido e preciso, com o fim de produzir
resultados que satisfaçam as necessidades da
população, diz respeito ao princípio da eficiência.

(E)

8

a proibição de constar nome, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridade ou
servidor público na publicidade de atos, programas,
obras e serviços, refere-se ao princípio da publicidade.

o princípio da impessoalidade determina à
Administração Pública que dê amplo conhecimento a
todos do ato administrativo editado para que o
mesmo tenha efeitos externos.

38.

No que se refere aos órgãos e agentes públicos, considere:

I. A atuação do órgão público é imputada à pessoa
jurídica que ele integra, mas o órgão não pode
representá-la juridicamente.

II. Órgãos superiores são os originários da Constituição e representativos dos Poderes de Estado, sem
qualquer subordinação hierárquica ou funcional.

III. Agentes credenciados são os particulares que
recebem a incumbência de executar determinada
atividade, obra ou serviço público, em nome próprio
e por sua conta e risco.
Está correto o que consta APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.
II.
I e II.
I e III.
II e III.
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39.

Quanto ao poderes conferidos ao Administrador Público, é
INCORRETO afirmar que

42.

(A)

exonerará ex officio o servidor que ficará incompatibilizado para nova investidura em cargo público
federal, pelo prazo de oito anos.

(B)

notificará o servidor pessoalmente, para apresentar
opção no prazo improrrogável de vinte dias, contados da data da ciência.

(C)

no poder disciplinar, também conhecido por poder
punitivo do Estado, não há espaço para a discricionariedade na aplicação da sanção.

notificará o servidor, por intermédio de sua chefia
imediata, para apresentar opção no prazo de vinte
dias, prorrogável por igual período, contados da data
da ciência.

(D)

notificará o servidor pessoalmente, para apresentar
opção no prazo de quinze dias, prorrogável por igual
período, contados da data da ciência.

(D)

são atributos do poder de polícia a discricionariedade, a auto-executoriedade e a coercibilidade.

(E)

(E)

a edição de atos normativos, para ordenar a atuação
dos órgãos subordinados, é um dos poderes
decorrentes da hierarquia.

notificará o servidor, por intermédio de sua chefia
imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência.

(A)

ocorre excesso de poder, quando o agente público,
embora competente para a prática do ato administrativo, age além dos limites a ele conferidos.

(B)

o poder normativo confere ao chefe do executivo a
possibilidade de editar normas complementares à lei
para o fim de explicitá-la ou de prover a sua execução.

(C)

_________________________________________________________

43.

_________________________________________________________

40.

Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade competente

Considere as seguintes assertivas a respeito do Processo
Disciplinar:

I. O processo disciplinar será conduzido por comissão

Sobre a inexecução do contrato administrativo, considere:

I. Se houver sustação do contrato, o cronograma de

composta de cinco servidores estáveis designados
pela autoridade competente, que indicará, dentre
eles, o seu presidente.

execução será prorrogado automaticamente por
igual tempo.

II. O presidente da comissão de sindicância deverá, necessariamente, ser ocupante de cargo efetivo superior
ou ter nível de escolaridade superior ao do indiciado.

II. Em regra, se houver atraso superior a sessenta
dias dos pagamentos devidos pela Administração, o
contratado tem o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação.

III. Não poderá participar de comissão de sindicância

III. Se ocorrer caso fortuito ou de força maior, regular-

IV. O prazo para a conclusão do processo disciplinar

mente comprovado e que impeça a execução do
contrato, poderá a Administração Pública rescindir
unilateralmente.

não excederá sessenta dias, contados da data de
publicação do ato que constituir a comissão,
admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando
as circunstâncias o exigirem.

ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente
do acusado, consangüíneo ou afim, em linha reta
ou colateral, até o terceiro grau.

Está correto o que consta APENAS em
(A)

I.

(B)

II.

(C)

III.

(D)

I e III.

(E)

II e III.

o

De acordo com a Lei n 8.112/90, está correto o que consta APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

44.
_________________________________________________________

41.

Se houver inexecução total ou parcial do contrato, é
INCORRETO afirmar que a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado a sanção de
(A)

multa, na forma prevista no instrumento convocatório
ou no contrato.

(B)

suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a três anos.

(C)

advertência.

(D)

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição.

(E)

advertência, cumulada com multa, na forma prevista
no instrumento convocatório ou no contrato.
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I e II.
I, II e III.
I e IV.
II, III e IV.
III e IV.

A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no
cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de
sua transformação, quando invalidada a sua demissão por
decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de
todas as vantagens. Encontrando-se provido o cargo, o
seu eventual ocupante será
(A)

revertido ao cargo de origem, com direito à indenização, vedado o seu aproveitamento em outro
cargo e a sua colocação em disponibilidade.

(B)

removido ao cargo de origem, com direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, vedada a sua
colocação em disponibilidade.

(C)

reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou, ainda,
posto em disponibilidade.

(D)

aproveitado obrigatoriamente em cargo diverso, mas
de atribuições e vencimentos compatíveis com o
anteriormente ocupado.

(E)

transferido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, vedada a sua
colocação em disponibilidade.
9
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45.

Nos processos administrativos no âmbito da Administração Pública Federal, é certo que a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi
atribuída como própria, SALVO
(A)

a matéria de competência exclusiva do órgão público.

(B)

a edição de atos de caráter normativo.

(C)

a decisão de recursos administrativos.

(D)

os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.

(E)

a matéria de competência privativa da autoridade.

48.

_________________________________________________________

46.

Nos processos administrativos no âmbito da Administração Pública Federal, o órgão competente perante o qual
tramita o processo administrativo determinará a intimação
do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de
diligências. Diante disso, analise:

I. Informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento.

Maria é funcionária pública e exerce o cargo de Delegada
de Polícia do Município de Niterói, onde reside. No último
pleito eleitoral, Maria resolve se candidatar e é eleita
Vereadora. Investida no mandato de Vereador, Maria
(A)

será obrigatoriamente afastada do cargo público efetivo, ainda se houver compatibilidade de horários,
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.

(B)

será obrigatoriamente afastada do cargo público
efetivo, ainda se houver compatibilidade de horários
e perceberá necessariamente a remuneração do
cargo eletivo.

(C)

não será afastada do cargo público efetivo, havendo
compatibilidade de horários, e ela perceberá a
remuneração do cargo eletivo, apenas.

(D)

não será afastada do cargo público efetivo, havendo
compatibilidade de horários, mas ela deverá optar
entre a remuneração de seu cargo público efetivo ou
do cargo eletivo.

(E)

não será afastada do cargo público efetivo, havendo
compatibilidade de horários, e ela perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração
do cargo eletivo.

_________________________________________________________

49.

II. Se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou

Considere as seguintes afirmativas sobre os direitos e
deveres individuais e coletivos:

fazer-se representar.

III. Indicação dos fatos pertinentes, ou não, dispensada

I. O brasileiro naturalizado poderá ser extraditado se

a fundamentação.

praticar crime comum antes da naturalização ou no
caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

IV. Observância da antecedência mínima de cinco dias
úteis quanto à data do comparecimento.

II. São gratuitas as ações de habeas corpus, mandado
de segurança e habeas data, e, na forma da lei, os
atos necessários ao exercício da cidadania.

Nesses casos, são considerados requisitos obrigatórios da
intimação, APENAS os previstos em

III. Conceder-se-á habeas data sempre que a falta de
(A)

I e II.

(B)

I, III e IV.

(C)

I e IV.

(D)

II e III.

(E)

II, III e IV.

norma regulamentadora torne inviável o exercício
dos direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

IV. São a todos assegurados, independentemente do
pagamento de taxas, a obtenção de certidões em
repartições públicas, para defesa de direitos e
esclarecimento de situações de interesse pessoal.

_________________________________________________________

47.

Compete privativamente à União legislar sobre
(A)
(B)

(C)

(D)

(E)
10

De acordo com a Constituição Federal de 1988, está
correto o que consta APENAS em

educação, cultura, ensino e desporto.
(A)

I e III.

(B)

I e IV.

águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão.

(C)

I, II e III.

responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico.

(D)

I, II e IV.

direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico
e urbanístico.

(E)

II, III e IV.

florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais.
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50.

Márcio é brasileiro nato e é o embaixador do Brasil na
Inglaterra, residindo na cidade de Londres. Lá, Márcio
conhece Tina, inglesa e começa um relacionamento
amoroso com ela, que resulta no nascimento de um filho,
de nome Cris. Nos termos da Carta Magna Brasileira de
1988, Cris
(A)

(B)

53.

Nos termos da Constituição Federal, o Presidente da
República deverá efetuar junto ao Congresso Nacional,
dentro de 60 (sessenta) dias após a abertura da sessão
legislativa anual, a apresentação de contas referentes ao
exercício anterior. Em caso de descumprimento de tal
disposição, as contas devem ser tomadas

somente será considerado brasileiro nato se não
optar pela nacionalidade inglesa originária, decorrente de sua genitora.

(A)
(B)

pela Comissão de Orçamento do Senado Federal.
pela Controladoria-Geral da União.

(C)

pelo Congresso Nacional.

é brasileiro nato, desde que venha residir na República Federativa do Brasil e opte a qualquer tempo
pela nacionalidade brasileira.

(D)
(E)

pelo Tribunal de Contas da União.
pelo Supremo Tribunal Federal.

_________________________________________________________

54.

o

A Emenda Constitucional n 45/2004, incluiu no rol de legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, além de outros, o

(C)

é brasileiro nato, desde que venha residir na República Federativa do Brasil até vinte e um anos de
idade e opte pela nacionalidade brasileira.

(D)

é brasileiro nato, independentemente de vir residir
no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira.

(A)

Governador do Distrito Federal.

(B)

Advogado-Geral da União.

(E)

é brasileiro nato, desde que venha residir na República Federativa do Brasil, independentemente de
qualquer opção pela nacionalidade brasileira.

(C)

Controlador-Geral da União.

(D)

partido político com representação nas Assembléias
Estaduais.

(E)

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
do Congresso Nacional.

_________________________________________________________

51.

Manuela é analista judiciária do Tribunal Regional Federal
a
da 2 Região. Para se aposentar voluntariamente, com
proventos proporcionais, haja vista que não completou o
período mínimo de contribuição, Manuela deverá ostentar
as seguintes condições:
(A)

05 anos de efetivo exercício no serviço público,
05 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria e no mínimo 60 anos de idade.

(B)

10 anos de efetivo exercício no serviço público,
05 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria e no mínimo 60 anos de idade.

(C)

10 anos de efetivo exercício no serviço público,
10 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria e no mínimo 55 anos de idade.

(D)

10 anos de efetivo exercício no serviço público,
05 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria e no mínimo 65 anos de idade.

(E)

15 anos de efetivo exercício no serviço público,
10 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria e no mínimo 65 anos de idade.

_________________________________________________________

55.

Além de outras competências, cabe exclusivamente ao
Congresso Nacional
(A)

processar e julgar, nos crimes de responsabilidade,
os membros do Conselho Nacional do Ministério
Público.

(A)

Governador do Estado aonde o conflito se instalou,
perante o Conselho Nacional de Justiça.

(B)

Advogado-Geral da União, perante o Supremo
Tribunal Federal.

(C)

Presidente do Tribunal Regional Federal, da região
do conflito, perante o Superior Tribunal de Justiça.

(D)

Procurador-Geral do Estado aonde o conflito se
instalou, perante o Supremo Tribunal Federal.

(E)

Procurador-Geral da República, perante o Superior
Tribunal de Justiça.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

52.

Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos e
com vistas a assegurar o cumprimento de obrigações
decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, a Constituição Federal
reserva a competência para suscitar o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, ao

56.

Quanto aos Tribunais Regionais Federais, estabelece a
Constituição Federal que
(A)

compõem-se de no máximo, sete juízes, nomeados
dentre brasileiros natos com mais de trinta e menos
de sessenta e cinco anos de idade.

(B)

a lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes
dos Tribunais Regionais Federais e determinará sua
jurisdição e sede.

(B)

aprovar previamente, por voto secreto, após argüição, a escolha de Procurador-Geral da República.
(C)

(C)

estabelecer limites globais e condições para o
montante da dívida mobiliária dos Estados e Municípios.

não poderão funcionar descentralizadamente,
através de Câmaras regionais.

(D)

resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou
atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

aos seus juízes, compete além de outras, processar
e julgar as causas fundadas em tratado do Município
com Estado estrangeiro.

(E)

cada Estado, bem como os Municípios, constituirão
uma seção judiciária que terá por sede o Distrito
Federal, e varas localizadas segundo o estabelecido
em lei.

(D)

(E)

autorizar operações externas de natureza financeira,
de interesse dos Estados e dos Municípios.
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57.

Maurice, francês, casou-se com Jeanne, espanhola. Morou algum tempo no Brasil, onde adquiriu bens imóveis.
Dessa união nasceu um filho brasileiro, José. Posteriormente, Maurice faleceu na França, onde era domiciliado.
Nesse caso, de acordo com a Lei de Introdução ao Código
Civil brasileiro, a sucessão dos bens que Maurice adquiriu
em vida no Brasil será regulada pela lei
(A)

brasileira, se a lei francesa não for mais favorável a
José.

(B)

brasileira, seja ou não mais favorável a José.

(C)

francesa, seja ou não mais favorável a José.

(D)

espanhola, se for mais favorável a José.

(E)

espanhola, seja ou não mais favorável a José.

_________________________________________________________

58.

O domicílio do
(A)

servidor público é o lugar onde residia antes da
posse no cargo.

(B)

incapaz é o lugar onde residir com ânimo definitivo.

(C)

preso é o lugar onde foi proferida a sentença condenatória.

(D)

militar da aeronáutica é o lugar onde residir a sua família.

(E)

marítimo é o lugar onde o navio estiver matriculado.

_________________________________________________________

59.

Um quilo de ouro é um bem
(A)

móvel, fungível e indivisível.

(B)

imóvel, infungível e divisível.

(C)

móvel, fungível e divisível.

(D)

imóvel, infungível e indivisível.

(E)

móvel, infungível e divisível.

_________________________________________________________

60.

12

No que concerne aos contratos em geral, a proposta de
contrato, se o contrário não resultar dos termos dela, da
natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso,
obriga o proponente se,
(A)

antes dela, chegar ao conhecimento da outra parte a
retratação do proponente.

(B)

simultaneamente a ela, chegar ao conhecimento da
outra parte a retratação do proponente.

(C)

feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita.

(D)

feita sem prazo por telefone, foi imediatamente
aceita.

(E)

feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido
tempo suficiente para chegar a resposta ao seu
conhecimento.
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REDAÇÃO
Atenção: A redação sobre a proposta apresentada abaixo deverá ter a extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas.
Considere o trecho a seguir:
Por ocasião do cinqüentenário do Tratado de Roma, Mário Soares, respeitado líder socialista português, observou que a
utopia mais concretizada na Segunda metade do século XX foi o ideal de uma Europa em paz e prosperidade.
Os fundadores do processo europeu souberam dosar idealismo e realismo e construíram a noção de “interesse europeu”
articulada ao “interesse nacional”.
(LAFER, Celso. União Européia, 50 anos. O Estado de S. Paulo, 15 de abril de 2007, p. A2)

Redija um texto dissertativo argumentativo a partir da seguinte proposição:
Paz e prosperidade tornam-se realidade com a articulação de
interesses coletivos, preservando-se os valores individuais.
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