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Atenção: Nesta prova, considera-se uso correto da Língua
Portuguesa o que está de acordo com a norma padrão
escrita.
Leia o texto a seguir para responder as questões de 1 a 8.
A PERSISTIR O PEDANTISMO, O LINGUISTA DEVERÁ
SER CONSULTADO
Por Aldo Bizzocchi
Disponível em: http://revistalingua.uol.com.br/textos/blog-abizzocchi/apersistir-o-pedantismo-o-linguista-devera-ser-consultado-313578-1.asp
Acesso em 24 ago 2014.

Onde há excesso de leis, em geral há falta de
educação. Por exemplo, a lei que reserva um dos assentos
do transporte público a idosos e deficientes só existe porque
o brasileiro, via de regra, não cede espontaneamente seu
lugar a uma pessoa necessitada. Em países com maior
espírito de civilidade, esse tipo de regulamentação é
desnecessário.
É por termos o mau hábito da automedicação que
o governo instituiu a obrigatoriedade de os anúncios de
medicamentos trazerem o alerta “A persistirem os sintomas,
o médico deverá ser consultado”. O problema é que essa
lei, nascida da cabeça de algum parlamentar com formação
bacharelesca (como grande parte de nossos políticos) e
nenhuma sintonia com o povo (como a quase totalidade
deles) obriga a propaganda a trazer uma mensagem que,
embora destinada sobretudo às pessoas mais humildes
(justamente as que, pela precariedade do serviço público de
saúde, mais se automedicam), utiliza um linguajar
incompreensível pelo vulgo.
“A persistirem” é construção infinitiva pessoal
equivalente ao gerúndio “persistindo”, forma esta um pouco
mais corrente nos dias de hoje. Mesmo assim, “persistindo
os sintomas, o médico deverá ser consultado” ainda é
bastante rebuscado, já que o gerúndio, no caso, oculta uma
oração condicional: “se os sintomas persistirem...” (é a
chamada oração subordinada reduzida de gerúndio).
Alguns comerciais até empregam, provavelmente à revelia
da lei, “se persistirem os sintomas”, formulação que, embora
mais transparente, ainda peca pela inversão entre sujeito e
predicado.
E quanto à oração principal? Em lugar da voz
passiva de “o médico deverá ser consultado”, iria muito
melhor aí a voz ativa (“deve-se consultar o médico”) ou – a
mais feliz das soluções em se tratando de comunicação com
o público – o uso do imperativo: “consulte o médico”.
Em resumo, não fosse o pedantismo com que os
nossos legisladores empregam a língua, como se erudição
fosse índice de competência ou honestidade, teríamos um
aviso muito mais simples, direto e acessível à massa: “Se
os sintomas persistirem, (ou “continuarem”, ou “não
passarem”), consulte o médico”.
O mesmo vício se encontra naquele famoso aviso
presente em todos os elevadores: “Antes de entrar no
elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste
andar”. Se era para ser pedante, por que não redigiram logo
algo como “Antes de adentrar o elevador, certifique-se de
que o mesmo encontra-se parado no presente andar”?
Tivesse esse aviso sido escrito por um publicitário
ou marqueteiro, certamente teríamos algo simples e sucinto
como “Antes de entrar no elevador, verifique se ele está
parado neste andar”. E também teríamos nos livrado da
péssima colocação pronominal “encontra-se” no lugar de
“se encontra” (em orações subordinadas, só se usa
próclise). Isto é, além de pedante, esse aviso peca pela
hipercorreção.
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Também nos elevadores, há o aviso de que é
proibida a discriminação de pessoas por raça, cor, credo,
condição social, doença não contagiosa, etc. Só que o
aviso, uma mera transcrição do texto legal, não diz “é
proibido”, diz “é vedado”. Ora, a maioria das pessoas
sujeitas a sofrer os tipos de discriminação elencados nessa
lei certamente não sabe o que significa “vedado” (talvez os
pintores de paredes pensem na vedação contra umidade).
Tampouco saberiam o que é “porte e presença de doença
não contagiosa por convívio social”. E assim vamos levando
a vida neste país em que falta educação, civilidade e
urbanidade, mas abundam leis e sobram (ou melhor,
sobejam) políticos bem-falantes e mal-intencionados.
Aldo Bizzocchi é doutor em Linguística pela USP, com pós-doutorado
pela UERJ, pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Etimologia e História da Língua
Portuguesa da USP e autor de Léxico e Ideologia na Europa Ocidental (Annablume)
e Anatomia da Cultura (Palas Athena). www.aldobizzocchi.com.br

1. Assinale a única alternativa que contém uma ideia que
pode ser confirmada pelo texto.
a) O número de leis de um país está diretamente
relacionado com o nível de entendimento sobre o
conteúdo delas.
b) Quem escreve textos de interesse público sempre o
faz transcrevendo o texto da lei que dá origem à
necessidade do aviso.
c) Os linguistas têm competência para avaliar a forma
como são escritos avisos de interesse coletivo.
d) A língua não dispõe de recursos de construção que
atendam ao mesmo tempo a todos os níveis culturais;
assim, os avisos de caráter coletivo acabam sendo
escritos no nível de quem os produz.
e) Profissionais de áreas que têm suas atividades mais
voltadas ao contato com o público deveriam ser
consultados na hora de redigir um texto de caráter
informativo.
2. O objetivo central desse texto é:
a) Identificar falhas na comunicação a partir da análise
de avisos de interesse coletivo.
b) Destacar as diferenças entre o Brasil e outros países
quanto à forma como são divulgadas informações de
interesse coletivo.
c) Provocar reflexão sobre a forma como as informações
de interesse coletivo são construídas.
d) Ensinar a forma correta de escrever informações de
interesse coletivo.
e) Enaltecer a forma como as informações de interesse
coletivo são construídas.
3. De acordo com o texto, só NÃO é possível inferir
corretamente que:
a) Há leis que demonstram o grau de civilidade de um
povo.
b) A arrogância de quem faz as leis é refletida na forma
como os avisos são escritos.
c) O cumprimento exagerado de regras de construção
do idioma pode tornar o texto rebuscado e prolixo.
d) A voz ativa e o imperativo devem ser utilizados com
cuidado para que a clareza seja garantida.
e) A utilização de linguagem inadequada em avisos
reflete a falta de atenção de quem as redige ao seu
público-alvo em potencial.
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4. Analise as assertivas a seguir e assinale a única
alternativa correta quanto à análise das mesmas.
I. No último parágrafo, há uma incorreção de
concordância em: “[...], há o aviso de que é proibida
a discriminação de pessoas [...].”, pois a expressão “é
proibido” é sempre invariável.
II. Na primeira frase do texto, a expressão destacada é
um adjunto adverbial e imprime a ideia de algo com
realização provável.
III. A palavra “vulgo”, destacada no texto, significa, no
contexto, povo.
IV. No penúltimo parágrafo foi empregada corretamente
a relação dos tempos e modos verbais: pretérito
perfeito do subjuntivo e futuro do pretérito, pois o
autor faz referência a ações hipotéticas.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas os itens III e IV estão corretos.
Apenas os itens I e IV estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas o item III está correto.
Apenas os itens II e III estão corretos.

5. Releia esse trecho: “(justamente as que, pela
precariedade do serviço público de saúde, mais se
automedicam)”. Observe o processo de formação da
palavra “automedicam” e assinale a alternativa em que
todas as palavras são formadas por esse mesmo
processo:
a) Pré-estabelecer – ultrajar – posterior.
b) Preparativo – ultrarromântico – pospor.
c) Prever – ultra-amor – pós-final.
d) Predeterminar – ultrassom – pós-fixar.
e) Preservar – ultrapassar – pós-pagar.
6. Leia novamente o segundo parágrafo do texto com
atenção e responda: quem “utiliza um linguajar
incompreensível pelo vulgo”?
a) Lei.
b) Mensagem.
c) Governo.
d) Propaganda.
e) Problema.
7. Observe as palavras destacadas no último parágrafo
(ora, tampouco, mas) e escolha a alternativa que contém
a classificação correta delas:
a) Ora é interjeição e as outras duas são conjunções.
b) Ora e mas são conjunções e tampouco é advérbio.
c) Ora e tampouco são advérbios e mas é conjunção.
d) Todas são conjunções.
e) Ora e tampouco são interjeições e mas é advérbio.

9. Analise as proposições a seguir. Em seguida assinale a
alternativa que contém a análise correta sobre elas.
I. Releia: “Por exemplo, a lei que reserva um dos
assentos do transporte público a idosos e deficientes
só existe porque o brasileiro, via de regra, não cede
espontaneamente seu lugar a uma pessoa
necessitada. Em países com maior espírito de
civilidade, esse tipo de regulamentação é
desnecessário.” Nesse trecho, sem que se alterasse
a correção, poderíamos substituir: “pessoa” por
indivíduo; e “esse tipo” por essa forma.
II. A palavra “alerta”, destacada no segundo parágrafo,
também está corretamente aplicada em: Elas ficaram
alerta ao sinal.
III. O
prefixo
“-esca”,
presente
na
palavra
“bacharelesca”, destacada no texto, imprime sentido
pejorativo à palavra “bacharel”.
IV. A palavra “mau”, empregada no segundo parágrafo,
é considerada homônima homógrafa da palavra
“mal”. Da mesma forma, também são homônimas
homógrafas as palavras “ora” e “hora”.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
Apenas os itens II e IV estão corretos.
Apenas o item III está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas o item II está correto.

10. Releia:
“Alguns
comerciais
até
empregam,
provavelmente à revelia da lei, ‘se persistirem os
sintomas’, formulação que, embora mais transparente,
ainda peca pela inversão entre sujeito e predicado.” A
crase empregada nesse trecho justifica-se pela mesma
razão da que se emprega em qual das alternativas?
a) Esse problema pode ser resolvido à inglesa.
b) Assistimos à dificuldade de compreensão de avisos.
c) A não compreensão dos avisos é um caso à parte.
d) Suas dificuldades de compreensão são semelhantes
às minhas.
e) Fiz menção à dificuldade citada no texto.
11.Assinale a alternativa que apresenta o dispositivo com a
maior capacidade de armazenamento de dados.
a) Hard disk de 320 Kilobytes.
b) Pen drive de 128 Gigabytes.
c) Hard disk de 1024 Megabytes.
d) Hard disk de 80 Gigabytes.
e) Pen drive de 512 Megabytes.

12.Analise as afirmativas abaixo.
I. Microsoft Word 2013
II. Microsoft Excel 2013
8. A palavra “esse” destacada no penúltimo parágrafo
III. BrOffice Writer
retoma qual aviso? Assinale a correta.
IV. BrOffice Calc
V. BrOffice Impress
a) “Antes de adentrar o elevador, certifique-se de que o
mesmo encontra-se parado no presente andar”.
Assinale a alternativa correta:
b) “A persistirem os sintomas, o médico deverá ser
a) O aplicativo em III é uma planilha eletrônica.
consultado”.
b) Os aplicativos em I e V são do mesmo desenvolvedor
c) “Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo
(fabricante).
encontra-se parado neste andar”.
c) O aplicativo em V é um cliente de e-mails.
d) “Antes de entrar no elevador, verifique se ele está
d) Os aplicativos em II e IV possuem a mesma
parado neste andar”.
finalidade.
e) Não há como identificar o referente desse termo, pois
e)
Os aplicativos em II e V possuem a mesma finalidade.
está em uma construção ambígua.
Planejamento e Execução IESES
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13.Dadas as afirmativas abaixo:
I. CTRL + O é o atalho utilizado no Microsoft Word 2013
para abrir um documento existente.
II. CTRL + A é o atalho utilizado no Microsoft Word 2013
para imprimir o documento.
III. CTRL + N é o atalho utilizado no Microsoft Word 2013
para salvar o documento em uso.
IV. CTRL + B é o atalho utilizado no BrOffice Writer para
criar um novo documento.
V. CTRL + S é o atalho utilizado no BrOffice Writer para
fechar o documento em uso.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas as assertivas III e V estão incorretas.
Apenas as assertivas II, IV e V estão corretas.
Apenas as assertivas I e III estão incorretas.
As assertivas I, II, III, IV e V estão incorretas.
As Assertivas I, II, III, IV e V estão corretas.

14. Assinale a alternativa que apresenta um atalho que
tenha a mesma função tanto no Microsoft Word 2013
quanto no BrOffice Writer.
a) CTRL + A
b) CTRL + S
c) CTRL + I
d) CTRL + O
e) CTRL + B
15. Para referenciar o valor de uma célula que está em outra
planilha, na mesma pasta de trabalho, no Microsoft Excel
2013 utiliza-se o caractere:
a) %
b) #
c) !
d) +
e) &
16. Dada a planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2013,
assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta
utilizada na célula B3 para a exibição da quantidade de
dias entre as duas datas apresentadas nas células B2 e
B1.

a)
b)
c)
d)
e)

=DIFDATAS(B2:B1)
=DIFDATAS(B2-B1)
=TIME(B2-B1)
=DIAS(B2;B1)
=DIAS(B2-B1)

17.Programa de apresentação de slides e utiliza o formato
ODF como padrão, podendo também exportar os
trabalhos realizados em PDF, é também possível inserir
plano de fundo, títulos, marcadores, imagens, vídeos,
efeitos de transição de slides, dentre outras opções. Esta
descrição refere-se ao:
a) Microsoft Word.
b) BrOffice Writer.
c) BrOffice Calc.
d) BrOffice Impress.
e) Microsoft Excel.
Planejamento e Execução IESES

18. O Windows 8 apresentou um recurso novo, em
substituição ao menu “iniciar” do Windows 7. Este
recurso chama-se:
a) OneDrive.
b) Interface Metro.
c) Interface Init.
d) Interface Winver.
e) Windows Store.
19. Supondo que você encontre um arquivo denominado
“planilha de salários.docx” e seu computador tem todos
os aplicativos necessários para abrir este arquivo, e
ainda, todas as associações de extensões de nomes de
arquivo com aplicações encontram-se no estado padrão
de instalação. Ao clicar duas vezes neste arquivo ele
abrirá utilizando o aplicativo:
a) Microsoft Excel.
b) Internet Explorer.
c) BrOffice Impress.
d) BrOffice Calc.
e) Microsoft Word.
20.Analise as afirmativas abaixo:
I. Em um ambiente de rede, é possível compartilhar
recursos locais como impressoras, pastas, arquivos,
porém, não é possível compartilhar uma unidade de
DVD-ROM.
II. Os endereços IP são necessários para navegar na
internet e não são necessários em uma rede local.
III. Em uma rede local, composta por computadores com
diversos sistemas operacionais, caso você utilize o
sistema operacional Windows, você poderá acessar
apenas compartilhamentos ou pastas de outros
computadores que também utilizem o Windows como
sistema operacional.
Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

As assertivas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
As assertivas I, II e III estão incorretas.
Apenas a afirmativa II está correta.

21. A respeito do controle da Administração Pública,
assinale a assertiva correta:
a) É defeso aos responsáveis pelo controle interno, ao
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou
ilegalidade relativa à gestão orçamentária, dar ciência
ao Tribunal de Contas da União.
b) Cabe ao Poder Judiciário diretamente fiscalizar e
controlar os atos do Poder Executivo.
c) Cabe ao Tribunal de Contas da União, órgão do Poder
Judiciário, a fiscalização orçamentária e patrimonial
da União.
d) Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário devem
manter, de forma integrada, sistema de controle
interno que cumpra, além de outras finalidades, a de
apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
e) Compete ao Supremo Tribunal Federal a fiscalização
orçamentária e patrimonial da União.
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22. Leia as assertivas I a IV e depois assinale a alternativa
correta, considerando que um Tribunal Regional do
Trabalho necessita comprar material de expediente.
I. Tribunal deverá elaborar o edital observando sempre
o princípio da padronização.
II. O Tribunal deverá observar o sistema de registro de
preços e a obrigação legal de firmar as contratações
para a compra do material, pelos valores respectivos,
sempre que houver preços registrados.
III. O Tribunal deverá observar que nenhuma compra
poderá ser feita sem a indicação dos recursos
orçamentários para seu pagamento, sob pena de
nulidade do ato.
IV. O Tribunal deverá observar o sistema de registro de
preços, não podendo contratar nem licitar se não
houver preço registrado para o material que pretende
adquirir.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas a assertiva III é verdadeira.
Apenas as assertivas I e IV são verdadeiras.
Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.
Apenas assertiva I é verdadeira.
Apenas a assertiva II é verdadeira.

23. Leia as assertivas I a IV e depois assinale a alternativa
correta, considerando que um Tribunal Regional do
Trabalho necessita admitir servidores públicos.
I. Até 10% (dez por cento) das vagas oferecidas no
concurso devem ser reservadas a pessoas
portadoras de deficiência que seja compatível com as
atribuições do cargo que a ser provido.
II. A posse do candidato aprovado no concurso deverá
ocorrer no prazo de trinta dias contados da
publicação do ato de provimento.
III. O exercício deverá ocorrer no prazo de quinze dias
contados da data da posse.
IV. Os servidores admitidos deverão firmar contrato de
emprego com a União.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

As assertivas I, II, III e IV são verdadeiras.
Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.
Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.
Apenas as assertivas II, III e IV são verdadeiras.
As assertivas I, II, III e IV são falsas.

25. Quanto aos Processos Administrativos regulados pela
Lei 9.784/99, assinale a assertiva INCORRETA:
a) É de dez dias o prazo para interpor recurso
administrativo, segundo a regra geral prevista na lei
em questão.
b) Quando deles resultarem sanções, estas poderão ser
revistas no prazo máximo de cinco anos, a pedido ou
de ofício, nas hipóteses mencionadas na lei em
questão.
c) Concluída a instrução de processo administrativo, a
Administração tem o prazo de até trinta dias para
decidir, salvo prorrogação por igual período
expressamente motivada.
d) A Administração deve anular seus próprios atos,
quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
e) Os prazos nos Processos Administrativos começam a
correr a partir da data da cientificação oficial,
excluindo-se da contagem o dia do começo e
incluindo-se o do vencimento.
26. Após a leitura das assertivas I a IV, assinale a alternativa
correta, considerando o que determinam as Leis 8429/92
e 8.112/90, que tratam respectivamente dos atos de
improbidade e do regime jurídico dos servidores públicos
federais:
I. Também constitui ato de improbidade administrativa
uma omissão praticada segundo os requisitos
estabelecidos na Lei 8429/92, que viole dever de
imparcialidade.
II. Também constitui penalidade que pode ser aplicada
em decorrência de improbidade administrativa,
conforme prevê a Lei 8429/92, a suspensão dos
direitos políticos de três a cinco anos.
III. Dentre as penalidades que podem ser aplicadas em
decorrência de improbidade administrativa, também
está a proibição de contratar com o Poder Público
pelo prazo de três anos.
IV. Ao servidor com vínculo jurídico regulado pela Lei
8112/90, é proibido promover manifestação de
apreço a pessoas, no recinto da repartição.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas as assertivas I, III e IV são verdadeiras.
Não há assertivas verdadeiras nesta questão.
Apenas as assertivas I, II e III são verdadeiras.
Todas as assertivas são verdadeiras.
Apenas as assertivas II, III e IV são verdadeiras.

24. Assinale a alternativa INCORRETA, considerando o que
está previsto pela Lei 8.112/90, que trata do regime
27. Considerando o que está previsto pela Constituição da
jurídico dos servidores federais:
República, assinale a assertiva correta:
a) Ao servidor é permitido cometer a outro servidor
a) É vedada a utilização pelos partidos políticos de
atribuições estranhas ao cargo que ocupa, em
organização paramilitar, exceto em tempo de guerra
situações de emergência e transitórias.
declarada pelo Presidente da República, após
b) A cassação de aposentadoria é uma das penalidades
autorização do Congresso Nacional.
disciplinares aplicáveis aos servidores.
b)
A criação de partidos políticos deverá respeitar o
c) Ao servidor é proibido participar de administração de
princípio
do bipartidarismo democrático.
sociedade privada não personificada.
c)
Os
partidos
políticos devem estabelecer em seus
d) A responsabilidade civil do servidor decorre apenas
estatutos,
normas
de fidelidade partidária.
de atos omissivos ou comissivos dolosos, que
d)
É
livre
a
criação
e
extinção de partidos políticos de
resultem em prejuízos ao erário ou a terceiros.
âmbito
nacional
ou
regional.
e) É dever do servidor ser leal às instituições a que
e) No âmbito estadual, os partidos políticos estão
servir.
sujeitos a prestação de contas à Justiça dos Estados,
obrigando-se nas campanhas eleitorais de âmbito
nacional, a prestar contas ao Superior Tribunal de
Justiça.
Planejamento e Execução IESES
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28. Após a leitura das assertivas I a IV, assinale a alternativa
correta:
I. O Mandado de Segurança Coletivo pode ser
impetrado por qualquer partido político.
II. É hipótese de cabimento do Mandado de Injunção, a
falta de norma regulamentadora que torne inviável o
exercício das prerrogativas inerentes à soberania.
III. É hipótese de cabimento de Habeas-Corpus, a
existência de ameaça de violência à liberdade de
locomoção, praticada por abuso de poder.
IV. Também cabe Mandado de Segurança para proteger
direito líquido e certo não amparado por "habeascorpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for agente de pessoa
jurídica de direito privado, no exercício de atribuições
do Poder Público.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas as assertivas I e IV são verdadeiras.
Apenas as assertivas I, II e III são verdadeiras.
Todas as assertivas são verdadeiras.
Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.
Apenas as assertivas II, III e IV são verdadeiras.
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IV. Cabe ação popular, de legitimidade ativa de qualquer
cidadão, para anular ato lesivo à moralidade
administrativa.
Assinale a resposta correta:
a) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.
b) Apenas as assertivas I, II e III são verdadeiras.
c) Todas as assertivas são verdadeiras.
d) Apenas as assertivas III e IV são verdadeiras.
e) Apenas as assertivas II, III e IV são verdadeiras.
31. Considerando o que está previsto pela Constituição da
República, assinale a assertiva INCORRETA:
a) Também é vedada a edição de Medidas Provisórias
sobre direito processual civil.
b) O processo legislativo compreende a elaboração de
emendas à Constituição, leis complementares, leis
ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias,
decretos presidenciais e resoluções.
c) A proposta de emenda à constituição, para ser
aprovada, deve ser discutida e votada em cada Casa
do Congresso Nacional, em dois turnos,
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três
quintos dos votos dos respectivos membros.
d) A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento
dos eleitores de cada um deles.
e) A Constituição também poderá ser emendada
mediante proposta de mais da metade das
Assembleias Legislativas das
unidades da
Federação, desde que cada uma delas se manifeste
neste sentido, pela maioria relativa de seus membros.

29. Assinale a alternativa correta, considerando o disposto
na Lei 8.112/90, que trata do regime jurídico dos
servidores federais:
a) O direito ao adicional de insalubridade se incorpora ao
patrimônio jurídico do servidor, quando percebido por
período superior a dez anos contínuos.
b) O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em
caráter transitório para outro ponto do território
nacional, fará jus a passagens e diárias destinadas a
indenizar as parcelas de despesas extraordinária com
pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme
dispuser em regulamento, mas não fará jus a diárias 32. Antônio foi contratado para trabalhar de segunda a
sexta-feira, das 9:00hs até 18:00hs, com duas horas de
aquele que se deslocar dentro da mesma região ou
pausa para repouso e alimentação. Depois de dez anos
microrregião constituída por municípios limítrofes e
de contrato, seu empregador resolveu alterar o horário
regularmente instituída.
de trabalho, exigindo-lhe início do labor às 8:00hs, de
c) A verba “Indenização de Gastos” destina-se a
segunda a sexta-feira. Considerando tal situação e os
compensar as despesas de instalação do servidor
princípios próprios do direito do trabalho, leia as
que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em
assertivas I a IV e depois assinale a alternativa correta:
nova sede, com mudança de domicílio em caráter
permanente, devendo corresponder ao exato valor
I. Por aplicação do princípio da primazia da realidade,
que o servidor vier a gastar com tais despesas.
uma vez que Antônio sempre trabalhou a partir das
d) Remoção é o deslocamento de cargo de provimento
9:00hs, caberá a invalidação da alteração em
efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral
questão.
de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo
II. Por aplicação do princípio do non bis in idem, uma
Poder.
vez que Antônio sempre trabalhou a partir das 9:00hs,
e) O servidor terá direito a adicional por serviço noturno,
caberá a invalidação da alteração em questão.
quando trabalhar em horário compreendido entre 21
III. Por aplicação do princípio da imperatividade das
(vinte e uma) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia
normas trabalhistas, considerando que Antônio não
seguinte.
passará a trabalhar além da carga de trabalho
máxima prevista em lei, foi válida a alteração em
30. Considerando o que está previsto pela Constituição da
questão.
República, leia as assertivas I a IV e depois marque a
IV. Por aplicação do princípio da estrita legalidade,
resposta correta:
considerando que Antônio não passará a trabalhar
além da carga de trabalho máxima prevista em lei, foi
I. Cabe ação popular para anular ato lesivo ao
válida a alteração em questão.
patrimônio de entidade que o Estado participe,
somente se não houver má-fé do autor.
A alternativa correta é:
II. Cabe ação popular para anular ato lesivo ao meio
a) As assertivas I, II, III e IV são falsas.
ambiente.
b) Apenas a assertiva III é verdadeira.
III. Cabe ação popular para anular ato lesivo ao
c) Apenas a assertiva I é verdadeira.
patrimônio público.
d) Apenas a assertiva IV é verdadeira.
e) Apenas a assertiva II é verdadeira.
Planejamento e Execução IESES
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33. Considerando o que está previsto pela Constituição da 36. Assinale a assertiva INCORRETA, considerando o que
consta da Lei 8.213/91, que trata dos benefícios
República, assinale a assertiva INCORRETA:
previdenciários:
a) O Tribunal Superior do Trabalho é composto por vinte
a) O auxílio-acidente será concedido ao trabalhador que
e sete membros, escolhidos dentre brasileiros com
sofrer acidente do trabalho definido por lei, nos casos
mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco
em que exista incapacidade para o seu trabalho ou
anos, nomeados pelo Presidente da República após
para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze)
aprovação pela maioria absoluta do Senado.
dias consecutivos, contados da data do acidente.
b) Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de,
b) Quando cabível, cumpridos os requisitos legalmente
no mínimo, sete membros, recrutados na respectiva
exigidos, será devido o benefício previdenciário de
região e nomeados pelo Presidente da República
aposentadoria por idade ao segurado empregado,
dentre brasileiros com mais de trinta e menos de
inclusive ao doméstico, a partir da data do
sessenta e cinco anos.
desligamento do emprego, quando requerido o
c) Compete à Justiça do Trabalho julgar ações entre
benefício até essa data ou até 90 (noventa) dias
sindicatos, entre sindicato e trabalhador e entre
depois dela.
sindicato e empregador.
c) Quando cabível, a aposentadoria especial será
d) Ao Juiz de Direito, da Justiça dos Estados, poderá ser
devida, uma vez cumprida a carência exigida por lei,
atribuída jurisdição trabalhista.
ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições
e) Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
relativas às penalidades administrativas impostas aos
física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e
empregadores, pelo Ministério do Trabalho e
cinco) anos, conforme dispuser a lei.
Emprego.
d) O auxílio-doença será devido ao segurado que,
havendo cumprido, quando for o caso, o período de
34. Assinale a assertiva INCORRETA, considerando o
carência exigido por lei, ficar incapacitado para o seu
contido na Constituição da República:
trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de
a) É da competência do Conselho Nacional de Justiça, o
15 (quinze) dias consecutivos.
controle dos deveres funcionais dos juízes e o
e)
Quando cabível, a aposentadoria por tempo de
controle da atuação administrativa e financeira do
serviço
será devida, cumprida a carência exigida por
Poder Judiciário.
lei,
ao
segurado
que completar 25 (vinte e cinco) anos
b) O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15
de
serviço,
se
do
sexo feminino, ou 30 (trinta) anos,
(quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos,
se
do
sexo
masculino.
admitida 1 (uma) recondução.
c) Ao
Poder
Judiciário
é
constitucionalmente
assegurada autonomia administrativa e também 37. Uma instituição privada de ensino superior decidiu
reduzir seus custos com pessoal e terceirizar parte de
financeira.
suas atividades. Considerando tal situação, é correto
d) É da competência do Conselho Nacional de Justiça, a
dizer que:
inteira atividade correicional sobre os órgãos
a) A atividade de limpeza das salas de aula poderá ser
prestadores de serviços notariais e de registro que
licitamente terceirizada, hipótese em que a instituição
atuem por delegação do poder público.
de ensino será devedora subsidiária das verbas
e) É da competência do Conselho Superior da Justiça do
trabalhistas devidas aos trabalhadores envolvidos
Trabalho, exercer, na forma da lei, a supervisão
naqueles serviços, que serão empregados da
administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial
empresa fornecedora de mão de obra, devedora
da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.
principal daquelas parcelas.
b) A atividade de vigilância poderá ser licitamente
35.Após a leitura das assertivas I a IV, identifique a
terceirizada, hipótese em que os trabalhadores
alternativa correta:
envolvidos em tal serviço poderão permanecer
I. O pequeno empreiteiro que pode demandar perante
diretamente subordinados a um empregado da
a Justiça do Trabalho, segundo o que prevê a CLT, é
própria instituição de ensino.
apenas aquele que tem relação de emprego com o
c)
A atividade de ministrar aulas aos alunos da
tomador de seus serviços.
instituição
poderá ser licitamente terceirizada, desde
II. Um estagiário que preste serviço segundo as
que
exista
pessoalidade e subordinação dos
exigências da lei que regula o estágio, tem relação de
professores
envolvidos
naquele serviço, unicamente
emprego com a empresa para a qual presta serviços.
com
a
empresa
fornecedora
de mão de obra.
III. Relação de trabalho é expressão sinônima à
d) A atividade de limpeza das salas de aula poderá ser
expressão relação de emprego, pelo que toda relação
licitamente terceirizada, hipótese em que a instituição
de trabalho é também relação de emprego.
de ensino será devedora solidária das verbas
IV. Pode existir contrato de trabalho tácito.
trabalhistas devidas aos trabalhadores envolvidos em
A alternativa correta é:
tal atividade, que lhe prestem serviços sem
subordinação e pessoalidade.
a) Apenas a assertiva IV é verdadeira.
e)
A atividade de ministrar aulas aos alunos da
b) Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.
instituição
poderá ser licitamente terceirizada, desde
c) Apenas a assertiva III é verdadeira.
que os professores envolvidos naquele serviço
d) Apenas as assertivas I e III são verdadeiras.
permaneçam subordinados diretamente à empresa
e) Apenas a assertiva I é verdadeira.
fornecedora de mão de obra.

Planejamento e Execução IESES

Página 6 de 9

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
1033 – Analista Judiciário, Área Administrativa

1033 – TIPO 1

41.Assinale a assertiva INCORRETA, quanto à
remuneração de um empregado:
a) Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto
nos salários do empregado, salvo quando este
resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de
contrato coletivo.
b) Não é considerada salário, a utilidade fornecida na
forma
de
mensalidades
escolares,
em
estabelecimento de ensino do próprio empregador ou
de terceiro, nem os livros e material didático utilizado
nesse ensino.
c) O pagamento do salário, qualquer que seja a
modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por
período superior a 1 (um) mês, regra que não se
aplica, porém, quando o trabalhador fizer jus a
percentagens e gratificações.
d) Integram o salário não só a importância fixa
estipulada,
como
também
as
comissões,
percentagens, gratificações ajustadas, diárias para
viagens e abonos pagos pelo empregador, porém não
se incluem nos salários as ajudas de custo, assim
como as diárias para viagem que não excedam de
50% (cinquenta por cento) do salário percebido pelo
empregado.
Assinale a assertiva correta:
e) Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo
controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias,
a) São verdadeiras apenas as afirmações contidas nas
o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à
assertivas II e III.
data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a
b) Apenas a assertiva II é verdadeira.
parte incontroversa de dessas verbas, sob pena de
c) Apenas a assertiva III é verdadeira.
pagá-las em dobro.
d) Apenas a assertiva I é verdadeira.
e) São falsas as afirmações contidas nas assertivas I, II,
42. A função administrativa que é responsável pela
III e IV.
verificação e comparação dos resultados obtidos com os
previstos e planejados, como também, de restringir e
39. Assinale a alternativa correta quanto ao procedimento
regular os fatores administrativos de modo que os
previsto pela CLT relativo aos dissídios individuais:
projetos sejam completados conforme previstos, é
a) Mesmo com valor da causa até quarenta salários
corretamente chamada de:
mínimos, não poderá tramitar pelo rito sumaríssimo
a) Controle.
uma ação trabalhista em que Empresa Pública seja
b) Planejamento.
parte.
c) Direção.
b) É de quinze dias, o prazo para contestar ação
d) Comando.
trabalhista que tramita pelo rito ordinário.
e) Coordenação.
c) Realizada notificação por via postal com Aviso de
Recebimento (AR), o prazo respectivo terá início com
a juntada aos autos do AR, sendo contado com 43. Considerando as escolas do pensamento administrativo,
é correto afirmar, EXCETO:
exclusão do dia da própria juntada e a inclusão do dia
do vencimento.
a) A ênfase no ambiente surge com a Teoria dos
d) É de 8 (oito) dias, segundo a regra geral prevista em
Sistemas e a Teoria das Contingências, sendo que
lei, o prazo para recorrer de uma sentença proferida
esta última passou a enfatizar a tecnologia.
por uma Vara do Trabalho.
b) A reação humanística, no estudo do pensamento
e) Será contado em quádruplo o prazo mínimo entre o
administrativo, acontece com a ênfase nas pessoas
recebimento da notificação citatória e o dia da
decorrentes da Teoria das Rações Humanas, Teoria
audiência designada nos autos de ação trabalhista, se
Comportamental e Teoria do Desenvolvimento
o réu pertencer à administração pública direta.
Organizacional.
c) A Teoria Clássica teve origem na alta administração,
40. Considerando o pensamento administrativo proveniente
enfatizando a estrutura. Onde o sucesso do
da teoria Neoclássica, os administradores que
empreendimento está relacionado ao desempenho
conseguem minimizar os custos dos recursos
satisfatório das funções administrativas em todos os
necessários para se alcançar os objetivos estão agindo
setores da organização.
com:
d) As teorias administrativas nascem com TAYLOR que
deu ênfase nas tarefas em 1903, chamada de
a) Eficiência.
Administração Científica de Taylor.
b) Parcialidade.
e) O segundo momento do pensamento administrativo
c) Improbidade.
se caracteriza com a ênfase na estrutura com as
d) Efetividade.
ideias da Teoria Clássica de ELTON MAYO e a Teoria
e) Eficácia.
Burocrática de WEBER.

38. Depois de 15 meses de trabalho ininterrupto, o
empregado João foi despedido por justa causa.
Considerando tal situação, leia as assertivas I a IV e
depois, assinale a alternativa correta:
I. Por exigência legal expressa, a empregadora deverá
pagar a João suas verbas rescisórias no primeiro dia
imediato após o término do contrato, sendo
necessário para a validade do recibo de quitação, a
homologação feita pelo sindicato de classe ou pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.
II. João poderá sacar o FGTS depositado em sua conta
vinculada, tendo em vista a dispensa imposta pela
empregadora, mas esta não estará obrigada a pagar
o acréscimo de 40% sobre os valores constantes
dessa conta.
III. Por ter trabalhado de forma ininterrupta ao longo de
15 meses, João terá direito por ocasião da dispensa,
à indenização de suas férias integrais e
proporcionais.
IV. João somente poderia sacar o FGTS depositado em
sua conta vinculada do FGTS, tendo em vista a
dispensa imposta pela empregadora, se seu contrato
de emprego tivesse durado mais de 24 meses.
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44. São exemplos de organização, EXCETO:
a) O Exército.
b) Uma Pessoa Física.
c) Uma Escola de Samba.
d) Um Clube de Futebol.
e) Uma Faculdade.
45. Assinale a alternativa correta. Aquele comum a todas as
organizações, constituído das condições tecnológicas,
legais, políticas, econômicas, demográficas, entre
outras, é corretamente chamado de:
a) Micro Ambiente.
b) Ambiente Interno.
c) Ambiente de Tarefa.
d) Ambiente Geral.
e) Ambiente Específico.
46. Segundo a teoria Contingencial, a tecnologia contida em
bens de capital e matérias-primas, constitui-se na
chamada tecnologia:
a) Tecnologia incorporada.
b) Tecnologia não incorporada.
c) Tecnologia obsoleta.
d) Tecnologia inflexível.
e) Tecnologia flexível.
47. Assinale a alternativa correta. Refere-se ao padrão de
organização determinado pela administração: divisão do
trabalho e poder de controle, as regras e regulamentos:
a) Organização Formal.
b) Organização Coercitiva.
c) Organização Analítica.
d) Organização Informal.
e) Organização Utilitária.
48.Ao servidor é proibido:
I. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem
prévia autorização do chefe imediato.
II. Recusar fé a documentos públicos.
III. Atuar, como procurador ou intermediário, junto a
repartições públicas, mesmo quando se tratar de
benefícios previdenciários ou assistenciais de
parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou
companheiro.
IV. Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função
de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o
segundo grau civil.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas a assertiva IV está correta.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.

49. O fato de acreditar que o clima organizacional é
suficiente para o aumento da produtividade é um
equívoco cometido pela:
a) Escola Burocrática.
b) Escola de Relações Humanas.
c) Teoria Estruturalista.
d) Teoria Contingencial.
e) Abordagem Clássica da Administração.
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50.Segundo a Tipologia das Organizações de Blau e Scott,
são exemplos de organizações de serviços, EXCETO:
a) Organizações filantrópicas.
b) Hospitais.
c) Organizações Militares.
d) Agências sociais.
e) Organizações religiosas.
51. Em uma matriz de SWOT, quando acontece a análise
das características que dependem da vontade da
organização, ou seja, de suas características internas,
verificam-se as:
a) Forças e Oportunidades.
b) Ameaças e Fraquezas.
c) Oportunidades e Ameaças.
d) Forças e Ameaças.
e) Forças e Fraquezas.
52. São consideradas desvantagens da centralização das
decisões, EXCETO:
a) As linhas de comunicação mais distanciadas
provocam demoras e maior custo operacional.
b) Cresce a possibilidade de distorções e erros pessoais
no processo.
c) Tomadores de decisão situados no topo raramente
têm contato com as pessoas e situações envolvidas.
d) As decisões são tomadas por administradores que
possuem uma visão global.
e) As decisões são tomadas por administradores que
estão distanciados dos fatos.
53. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da
licitação ou da execução de obra ou serviço e do
fornecimento de bens a eles necessários:
I. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física
ou jurídica.
II. Empresa,
isoladamente
ou
em
consórcio,
responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responsável técnico ou subcontratado.
III. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade
contratante ou responsável pela licitação.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

As assertivas I, II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I e III estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
Apenas a assertiva II está correta.

54. São deveres do servidor, EXCETO:
a) Guardar sigilo sobre assunto da repartição.
b) Cumprir as ordens superiores, mesmo quando
manifestamente ilegais.
c) Ser leal às instituições a que servir.
d) Zelar pela economia do material e a conservação do
patrimônio público.
e) Manter conduta compatível com a moralidade
administrativa.
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55. Constituem indenizações ao servidor, EXCETO:
a) Ajuda de custo.
b) Auxílio-moradia.
c) Adicional noturno.
d) Transporte.
e) Diárias.
56. Para o primeiro período aquisitivo de férias serão
exigidos:
a) 2 (dois) anos de contribuição.
b) 18 (dezoito) meses de exercício.
c) 1 (um) mês de contribuição.
d) 24 (vinte e quatro) meses de exercício.
e) 12 (doze) meses de exercício.
57. Segundo a norma legal vigente, conceder-se-á licença
ao servidor público federal para, EXCETO:
a) Para o serviço militar.
b) Para atividade política.
c) Prêmio por assiduidade.
d) Por motivo de afastamento do cônjuge ou
companheiro.
e) Para tratar de interesses particulares.

1033 – TIPO 1
60. Segundo o estabelecido na Lei nº 4.320/64, o Balanço
Patrimonial demonstrará, EXCETO:
a) O Ativo Financeiro.
b) O Saldo Patrimonial.
c) O Ativo Permanente.
d) Passivo Independente.
e) As Contas de Compensação.
PROVA DISCURSIVA
A redação deverá ser respondida sob forma de dissertação
e com no mínimo 20 (vinte) linhas e no máximo 30 (trinta)
linhas, sob pena atribuída nota zero à mesma, caso não
atenda ao limite mínimo de linhas e, sendo desconsiderado
o que ultrapassar o limite máximo.
Tema para Redação
Diante do que você estudou para esta prova, analise as
características do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª
Região, fazendo uso da metodologia proposta na Matriz
SWOT, para tanto disserte sobre as características de uso
da análise de SWOT, a seguir proceda a análise da
instituição, identificando e comentando os pontos fortes e
fracos. Bem como aponte, e explique algumas ameaças e
oportunidades que possam vir a ocorrer.

58. O serviço noturno, prestado em horário compreendido
entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas
do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de:
a) 50% (cinquenta por cento), computando-se cada hora
como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.
b) 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada
hora como cinquenta e dois minutos e trinta
segundos.
c) 20% (vinte por cento), computando-se cada hora
como sessenta.
d) 20% (vinte por cento), computando-se cada hora
como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.
e) 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada
hora como sessenta.
59. Com relação ao método ABC de classificação de
materiais, é correto afirmar, EXCETO:
a) Para o grupo A, a orientação é no máximo 20% dos
itens corresponderem, em média, a aproximadamente
75% do valor monetário total. Como característica
deste grupo, têm-se poucos itens, com maiores
valores.
b) Grupo B são os itens de importância intermediária e
que devem receber atenção logo após as medidas
tomadas sobre os itens da classe A.
c) Grupo C são os itens de menos importância, embora
volumosos em quantidades, mas com valor monetário
bem reduzido, permitindo maior período de tempo
para a sua análise e estratégia de decisão.
d) Para o grupo B, a orientação é no máximo 50% dos
itens corresponderem, em média, a aproximadamente
5% do valor monetário total.
e) Grupo A são os itens mais importantes e que devem
receber toda a atenção no primeiro momento do
estudo.
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