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SALA

ORDEM

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
• O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão
corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno
completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
• A totalidade da Prova terá a duração de 5h (cinco horas), incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da
Prova Objetiva.
i
Iniciada a Prova, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas 2h (duas horas) de prova, devendo, ao
sair, entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e a Folha de Respostas da Prova Objetiva. A Folha
de Respostas da Prova Objetiva será o único documento válido para correção.
Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
• Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um
fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da
entrada no sanitário, e depois da utilização deste, ser submetido à revista com detector de metais. Na situação descrita, se for
detectado que o candidato está portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do
concurso.
• O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer
nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.
INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA
• Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
• A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais
destinados às respostas.
• Use caneta transparente de tinta preta ou azul.
• Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas.
• Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que
contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
• O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo
abaixo:

• Todas as questões deverão ser respondidas.
OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.
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Espaço reservado para anotação das respostas

CONCURSOS PÚBLICOS

- O candidato poderá destacar e levar para conferência.

CONCURSOS PÚBLICOS

NOME DO CANDIDATO

Nº DE INSCRIÇÃO

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) a partir do dia 24 de fevereiro de 2015.

CONHECIMENTOS GERAIS

pesquisa e a Suécia fez um protesto formal sobre uma “grave
violação” quando caças russos entraram em seu espaço aéreo.

LÍNGUA PORTUGUESA

“Isso pode se tornar um divisor de águas para a

Leia o texto adaptado abaixo para responder às questões
1 e 2.

Caçada por submarino evoca tempos da Guerra Fria
para Suécia e Rússia
Suecos lançaram operação para localizar embarcação invasora em
suas águas; russos negam envolvimento no caso e apontam para a
Holanda

segurança em toda a região do Mar Báltico”, escreveu o
chanceler letão, Edgars Rinkevics, em sua conta em uma rede
social. Autoridades da Letônia apontaram um aumento na
presença de submarinos e navios russos perto de suas águas
territoriais.
Histórico – Não é a primeira vez que um submarino
provoca um estranhamento nas relações entre a Rússia e a

Um submarino estrangeiro detectado no arquipélago de

Suécia. A caçada desta semana ao submarino misterioso evoca

Estocolmo provocou a maior mobilização militar na Suécia

as rotineiras invasões das águas territoriais suecas por

desde a Guerra Fria, envolvendo o deslocamento emergencial

embarcações soviéticas durante os anos da Guerra Fria.
No incidente mais notável, ocorrido em outubro de 1981,

de soldados, embarcações e helicópteros. Nesta segunda-feira,
uma zona fechada para voos foi declarada na área de buscas.

um

submarino

a

diesel

soviético

acabou

encalhando

Os primeiros alertas começaram a soar na sexta-feira e a

acidentalmente em uma praia sueca próxima de Karlskrona,

suspeita logo recaiu sobre a Rússia, que negou envolvimento

onde está localizada a maior base naval da Suécia. No

no caso e ainda apontou para a Holanda. “É um submarino de

momento mais tenso do episódio, navios de guerra soviéticos

propulsão diesel-elétrica holandês Bruinvis que, na semana

tentaram forçar passagem entre a marinha sueca para resgatar

passada, realizava exercícios bem perto de Estocolmo”, afirmou

o submarino. No final, os esforços de intimidação não

uma fonte do Ministério da Defesa russo.

funcionaram e os soviéticos retrocederam. O episódio só

Só que o porta-voz do ministério holandês da Defesa,

acabou depois de dez dias de tensão, quando rebocadores

Marnoes Visser, também negou sua participação. “O submarino

suecos

acabaram

levando

o

submarino

para

holandês não está envolvido e nós não estamos envolvidos nas

internacionais, onde ele foi entregue aos soviéticos.

águas

operações de busca lançadas pelas forças suecas”, declarou.

Houve também alarmes falsos, ocasiões em que a Suécia

“Participamos em manobras com a Suécia e outros navios, mas

pensou ter detectado submarinos quando, na verdade, os sinais

elas terminaram na terça-feira da semana passada”.

haviam sido emitidos por lontras.

Nas últimas semanas, a Suécia vem apontando uma série

http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/cacada-por-submarino-provocaqueda-de-braco-entre-russia-e-suecia

de invasões ao seu espaço aéreo por parte de aviões russos,
esfriando as relações entre os dois países. Sobre o submarino,
especificamente, as autoridades suecas limitaram-se a afirmar
que

receberam

um

alerta

sobre

“atividade

submarina

1.

De acordo com o texto, analise as assertivas abaixo.
I.

Na realidade, não houve a detecção de submarinos
em nenhuma ocasião. Em todas as vezes, os sinais
haviam sido emitidos por lontras.

II.

O submarino detectado em Estocolmo provocou
grande mobilização militar na Suécia durante a
Guerra Fria.

III.

Ainda que a Rússia negue envolvimento e aponte
para a Holanda, a situação expõe a preocupação
crescente sobre as intenções russas na região do
Mar Báltico.

estrangeira” no litoral. O primeiro-ministro Stefan Löfven disse
que, por enquanto, as missões lançadas pela Marinha são
apenas para “coletar informações”.
Segundo uma reportagem do jornal Svenska Dagbladet
publicada no fim de semana, o serviço secreto sueco
interceptou frequências de rádio em uma área entre o litoral de
Estocolmo e o enclave russo de Kaliningrado, onde está
localizada grande parte da frota russa no Mar Báltico.
A situação expõe a preocupação crescente sobre as
intenções de Vladimir Putin na região. Em pouco mais de um

É correto o que se afirma em
(A)

I e II, apenas.

(B)

II e III, apenas.

mês, surgiram informações sobre um agente de inteligência da

(C)

III, apenas.

Estônia que teria sido levado por forças russas, a Finlândia

(D)

II, apenas.

reclamou da interferência de Moscou em um de seus navios de

(E)

I, II e III.
2

2.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à acentuação, assinale a alternativa em que as
palavras devam ser acentuadas, respectivamente, de
acordo com as mesmas regras de acentuação das
palavras apresentadas abaixo.

MATEMÁTICA/ RACIOCÍNIO LÓGICO
6.

Com o intuito de alavancar as vendas de carros, uma
concessionária, no inicio do mês de dezembro, ofereceu
um desconto de 5% nos preços de todos os seus
automóveis. Os resultados de vendas não foram
satisfatórios e os diretores resolveram, no final do mês,
oferecer, em caráter promocional, um desconto de 15%
sobre o preço já reduzido, mantendo, assim, uma ínfima
margem de lucro. Se forem considerados o valor de um
veículo no início do mês antes dos descontos e seu valor
no final do mês após todos os descontos, verificar-se-á
que o valor total de desconto neste mês foi de

Arquipélago/ notável/ inteligência

3.

4.

(A)

Sofa/ tambem/ violencia

(B)

Cronica/ acaraje/ pes

(C)

Armazem/ torax/ facil

(D)

Lagrima/ agradavel/ proverbio

(E)

Album/ pro/ jilo

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à ortografia, assinale a alternativa correta.
(A)

A evazão escolar aumentou em relação ao ano
passado.

(B)

Exonerou-se desta responsabilidade, mas assumiu
outras.

(C)

Os bandidos ficaram calados com medo de sofrer
reprezálias.

(D)

Minha sogra está sofrendo com retensão de líquidos.

(E)

O diretor se opôs à recisão do contrato.

7.

3

20%.

(B)

19,25%.

(C)

18,75%.

(D)

18,25%.

(E)

17,85%.

Analise o gráfico abaixo.
3

2

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à concordância verbal, assinale a alternativa
correta.

1

−8

5.

(A)

(A)

Fui eu que pintei o muro da escola.

(B)

Perto de quinhentos alunos compareceu à cerimônia
que homenageava a professora falecida.

(C)

Confiam-se em teses absurdas no que concerne à
análise dos dados estatísticos.

(D)

Suponho ser
manifestações.

(E)

25% quer a mudança na área da Educação.

eles

os

responsáveis

−7

−6

−5

−4

−3

−2

−1

1

2

3

4

5

6

−1

Assinale a alternativa que apresenta a única função que
atende a esta representação gráfica.

pelas

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à ocorrência de crase, assinale a alternativa
correta.
(A)

Quero falar à algumas pessoas a respeito da minha
carreira.

(B)

Estamos à caminho do hospital.

(C)

Ele não estava disposto à testemunhar contra seu
próprio pai.

(D)

Quero mostrar à você o quarto do meu filho.

(E)

A mulher à qual devo minha vida faleceu no ano
passado.

8.

(A)

f ( x) = 2.sen( x) .

(B)

f ( x) = log( x) .

(C)

f ( x) = x 2 + 1 .

(D)

f ( x) = 2 − cos( x) .

(E)

f ( x) = x + 1 .

Considerando apenas os algarismos 0, 3, 5, 7 e 9,
assinale a alternativa que apresenta a quantidade de
números de 4 algarismos que podem ser formados que
são múltiplos de 5.
(A)

625.

(B)

500.

(C)

250.

(D)

200.

(E)

96.

9.

Pedro comprou um terreno, conforme a figura abaixo, com
unidades dadas em metros, e precisa cercá-lo para evitar
que animais estraguem o solo que acabou de ser arado.
Para a cerca, utilizará 4 fileiras de arame farpado em cada
um dos lados. Diante do exposto, assinale a alternativa
que apresenta a quantidade de arame que Pedro deverá
comprar.

heat hydrogen to very high temperatures, which expands
through a nozzle to generate thrust. Nuclear rocket engines
generate higher thrust and are more than twice as efficient as
conventional chemical rocket engines.
The team recently used Marshall’s Nuclear Thermal
Rocket Element Environmental Simulator, or NTREES, to
perform realistic, non-nuclear testing of various materials for
nuclear thermal rocket fuel elements. In an actual reactor, the
fuel elements would contain uranium, but no radioactive
materials are used during the NTREES tests. Among the fuel
options are a graphite composite and a “cermet” composite – a
blend of ceramics and metals. Both materials were investigated
in previous NASA and U.S. Department of Energy research
efforts.
Nuclear-powered rocket concepts are not new; the United

(A)

248m.

States conducted studies and significant ground testing from

(B)

200m.

1955 to 1973 to determine the viability of nuclear propulsion

(C)

124m.

systems, but ceased testing when plans for a crewed Mars

(D)

62m.

mission were deferred.

(E)

50m.

The NTREES facility is designed to test fuel elements and
materials in hot flowing hydrogen, reaching pressures up to

10.

Um investidor aplicou R$200.000,00 durante 2 anos em
uma modalidade de investimento que oferece juros
simples de 2% a.m.. Diante do exposto, é correto afirmar
que o rendimento total do investimento após este período
foi de

1,000 pounds per square inch and temperatures of nearly 5,000
degrees Fahrenheit – conditions that simulate space-based
nuclear propulsion systems to provide baseline data critical to
the research team.

(A)

R$202.000,00.

“This is vital testing, helping us reduce risks and costs

(B)

R$240.000,00.

associated with advanced propulsion technologies and ensuring

(C)

R$268.000,00.

excellent performance and results as we progress toward further

(D)

R$284.000,00.

system development and testing,” said Mike Houts, project

(E)

R$296.000,00.

manager for nuclear systems at Marshall.
A first-generation nuclear cryogenic propulsion system

INGLÊS BÁSICO

could propel human explorers to Mars more efficiently than
conventional spacecraft, reducing crews’ exposure to harmful
space radiation and other effects of long-term space missions. It

Read the text below to answer the questions 11-15.

NASA Researchers Studying Advanced Nuclear
Rocket Technologies
January 9, 2013

By using an innovative test facility at NASA’s Marshall
Space Flight Center in Huntsville, Ala., researchers are able to

could also transport heavy cargo and science payloads. Further
development and use of a first-generation nuclear system could
also provide the foundation for developing extremely advanced
propulsion technologies and systems in the future – ones that
could take human crews even farther into the solar system.
Building on previous, successful research and using the

use non-nuclear materials to simulate nuclear thermal rocket

NTREES facility, NASA can safely and thoroughly test simulated

fuels – ones capable of propelling bold new exploration missions

nuclear fuel elements of various sizes, providing important test

to the Red Planet and beyond. The Nuclear Cryogenic

data to support the design of a future Nuclear Cryogenic

Propulsion Stage team is tackling a three-year project to

Propulsion Stage. A nuclear cryogenic upper stage – its liquid-

demonstrate

system

hydrogen propellant chilled to super-cold temperatures for

technologies. A nuclear rocket engine uses a nuclear reactor to

launch – would be designed to be safe during all mission phases

the

viability

of

nuclear

propulsion

4

and would not be started until the spacecraft had reached a safe

11.

orbit and was ready to begin its journey to a distant destination.
Prior to startup in a safe orbit, the nuclear system would be cold,
with no fission products generated from nuclear operations, and
with radiation below significant levels.
“The information we gain using this test facility will permit

Considering the text, read the statements below.
I.

Engines powered by expanded hydrogen work better
than regular chemical engines.

II.

A CERMET composite is made of ceramics, metal
and graphite.

III.

The Nuclear Cryogenic Propulsion Stage created the
technology that took human crews to Mars.

engineers to design rugged, efficient fuel elements and nuclear
propulsion systems,” said NASA researcher Bill Emrich, who

According to the text, the correct assertion(s) is(are)

manages the NTREES facility at Marshall. “It’s our hope that it

(A)

I and II, only.

will enable us to develop a reliable, cost-effective nuclear rocket

(B)

I, II and III.

engine in the not-too-distant future."

(C)

I and III, only.

The Nuclear Cryogenic Propulsion Stage project is part of

(D)

I, only.

the Advanced Exploration Systems program, which is managed

(E)

II, only.

by NASA’s

Human

Exploration and Operations

Mission

Directorate and includes participation by the U.S. Department of

12.

Energy. The program, which focuses on crew safety and mission

According to the text, one of the NASA’s Marshall Space
Flight Center cutting-edge research facility is called

operations in deep space, seeks to pioneer new approaches for

(A)

Space Launch System.

rapidly developing prototype systems, demonstrating key

(B)

Nuclear Thermal Rocket Element Environmental
Simulator.

(C)

Advanced Exploration Systems.

capabilities and validating operational concepts for future vehicle
development and human missions beyond Earth orbit.
Marshall researchers are partnering on the project with
NASA’s Glenn Research Center in Cleveland, Ohio; NASA’s

(D)

Nuclear Cryogenic Propulsion Stage.

(E)

Human Exploration
Directorate.

and

Operations

Mission

Johnson Space Center in Houston; Idaho National Laboratory in
Idaho Falls; Los Alamos National Laboratory in Los Alamos,
N.M.; and Oak Ridge National Laboratory in Oak Ridge, Tenn.

13.

Read the excerpt below taken from the text.

The Marshall Center leads development of the Space

“The program, which focuses on crew safety and mission

Launch System for NASA. The Science & Technology Office at

operations in deep space, seeks to pioneer new approaches for

Marshall strives to apply advanced concepts and capabilities to

rapidly developing prototype systems, demonstrating key

the research, development and management of a broad

capabilities and validating operational concepts for future vehicle

spectrum of NASA programs, projects and activities that fall at

development and human missions beyond Earth orbit.”

the very intersection of science and exploration, where every
discovery and achievement furthers scientific knowledge and
understanding, and supports the agency’s ambitious mission to
expand humanity’s reach across the solar system. The NTREES

Choose the alternative that presents the words that best
substitutes, respectively, the bold and underlined ones in
the sentences above.
(A)

drops/ with

(B)

tackles/ within

propulsion and science research facilities housed in the state-of-

(C)

tries/ outside

the-art Propulsion Research & Development Laboratory at

(D)

brings/ inside

Marshall, contributing to development of the Space Launch

(E)

travels/ behind

test facility is just one of numerous cutting-edge space

System and a variety of other NASA programs and missions.
Available in: http://www.nasa.gov

5

14.

Consider the verb tense in the following sentence taken
from the text.

requirements by evaluating, developing, and delivering a variety

“Nuclear-powered rocket concepts are not new.”

Program has investigated many different fuel systems and

Choose the alternative in which the extract is in the same
verb tense as the one above.

of reactor types, fuel systems, and structural materials. The
reactor design features, and has designed, built, and operated
over thirty different reactor designs in over twenty plant types to
employ the most promising of these developments in practical

15.

(A)

“Nuclear rocket engines generate higher thrust […]”.

(B)

“[…] this test facility will permit engineers to design
rugged, efficient fuel elements and nuclear
propulsion systems […]”.

applications. Improvements in naval reactor design have allowed
increased power and energy to keep pace with the operational
requirements of the modern nuclear fleet, while maintaining a

(C)

“[…] the United States conducted studies and
significant ground testing from 1955 to 1973 […]”.

conservative design approach that ensures reliability and safety

(D)

“A first-generation nuclear cryogenic propulsion
system could propel human explorers to Mars more
efficiently […]”.

example of the progress that has been made, the earliest

(E)

“Both materials were investigated in previous NASA
and U.S. Department of Energy research efforts.”

to the crew, the public, and the environment. As just one
reactor core designs in the NAUTILUS required refueling after
about two years while modern reactor cores can last the life of a
submarine, or over thirty years without refueling. These
improvements have been the result of prudent, conservative

Read the following sentence taken from the text.

engineering, backed by analysis, testing, and prototyping. The

“Nuclear rocket engines generate higher thrust and are

NNPP was also a pioneer in developing basic technologies and

more than twice as efficient as conventional chemical rocket

transferring technology to the civilian nuclear electric power

engines.”

industry. For example, the Program demonstrated the feasibility

It is correct to affirm that the adjectives in bold and
underlined are, respectively,

of commercial nuclear power generation in this country by
designing, constructing and operating the Shipping port Atomic
Power Station in Pennsylvania and showing the feasibility of a

(A)

comparative of inferiority and superlative.

(B)

superlative
inferiority.

of

superiority

(C)

superlative
superiority.

of

equality

(D)

comparative
inferiority.

(E)

comparative of superiority and comparative of
equality.

of

and
and

superiority

and

comparative

of

comparative

of

superlative

of

thorium-based breeder reactor.
In: Report on Low Enriched Uranium for Naval Reactor Cores. Page 1.
Report to Congress, January 2014.
Office of Naval Reactors. US Dept. of Energy. DC 2058
http://fissilematerials.org/library/doe14.pdf

16.

Read the text below to answer questions 16-20.

Background
The Naval Nuclear Propulsion Program (NNPP) started in
1948. Since that time, the NNPP has provided safe and effective
propulsion systems to power submarines, surface combatants,
and aircraft carriers. Today, nuclear propulsion enables virtually
undetectable US Navy submarines, including the sea-based leg
of the strategic triad, and provides essentially inexhaustible
propulsion power independent of forward logistical support to
both our submarines and aircraft carriers. Over forty percent of

17.

According to the text, choose the alternative that presents
how long can modern reactor cores stay without refueling.
(A)

26 years.

(B)

13 years.

(C)

Over 30 years.

(D)

Over 40 years.

(E)

Less than 13 years.

Read the excerpt below taken from the text.
“[…] because of their demonstrated safety and reliability,

these ships have access to seaports throughout the world.”
Choose the alternative that presents the words that would
better translate, respectively, the ones in bold and
underlined.
(A)

segurança/ confiança

(B)

risco/ receio

because of their demonstrated safety and reliability, these ships

(C)

cintos/ funcionalidade

have access to seaports throughout the world. The NNPP has

(D)

pontes/ reatores

consistently sought the best way to affordably meet Navy

(E)

insegurança/ medo

the Navy's major combatant ships are nuclear-powered, and

6

18.

ADVOGADO (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS)

Choose the alternative in which the bold and underlined
word has the same grammar function as the one below.
“The NNPP has consistently sought the best way to

21.

affordably meet Navy requirements by evaluating, developing,
and delivering a variety of reactor types, fuel systems, and
structural materials.”

19.

(A)

Engineers are
discoveries.

(B)

The analysis of the reports is being reviewed.

(C)

Researchers improved the studies about nuclear
power generation.

(D)

Technologies can be decisive to more advances in
the nuclear power generation.

(E)

For their own safety, the submarines must have all
equipments tested.

constantly

searching

for

new

Acerca das modalidades de licitação, de acordo com o
disposto na Lei nº 8.666/1993, assinale a alternativa
correta.
(A)

A modalidade de licitação Leilão será determinada
em função de limites contidos na Lei, tendo em vista
o valor estimado da contratação.

(B)

Nos casos em que couber a modalidade Convite, a
Administração poderá utilizar a Tomada de Preços e,
em qualquer caso, a concorrência.

(C)

Em caso de utilização da modalidade Convite, a
administração somente poderá exigir do licitante não
cadastrado os documentos previstos nos artigos 27
a 31 da Lei nº 8.666/1993, que comprovem
habilitação compatível com o objeto da licitação, nos
termos do edital.

(D)

Tomada de Preços é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados que, na fase inicial de
habilitação preliminar, comprovem possuir os
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital
para execução de seu objeto.

(E)

Concurso é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para escolha de trabalho
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição
de prêmios ou remuneração aos vencedores,
conforme critérios constantes de edital publicado na
imprensa oficial, com antecedência mínima de 10
(dez) dias.

According to the text, the Naval Nuclear Propulsion
Program – NNPP
I.

investigates more efficient fuels and reactors for the
Navy.

II.

is concerned about how to spend the financial
resources received.

III.

has also contributed with the civilian power industry.

The correct assertion(s) is(are)

20.

(A)

I and III, only.

(B)

I and II, only.

(C)

III, only.

(D)

II and III, only.

(E)

I, II and III.

22.

Com base na Lei nº 10.520/2002, que institui, no âmbito
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, nos termos do artigo 37, inciso XXI, da
Constituição Federal de 1988, a modalidade de licitação
denominada Pregão, para aquisição de bens e serviços
comuns, assinale a alternativa correta.
(A)

Ainda que no âmbito do Ministério da Defesa, as
funções de pregoeiro e de membro da equipe de
apoio não poderão ser desempenhadas por
militares.

(B)

Poderá ser exigido garantia de proposta.

(C)

Na fase externa do Pregão, a convocação dos
interessados será efetuada por meio de carta com
aviso de recebimento (AR).

(D)

O prazo de validade das propostas será de 60
(sessenta) dias, se outro não estiver fixado no edital.

(E)

Os atos essenciais do pregão, exceto os decorrentes
de meios eletrônicos, serão documentados no
processo respectivo, com vistas à aferição de sua
regularidade pelos agentes de controle.

Read the passage taken of the text below.
“The Naval Nuclear Propulsion Program (NNPP) started in

1948. Since that time, the NNPP has provided safe and
effective propulsion systems to power submarines, surface
combatants, and aircraft carriers. Today, nuclear propulsion
enables virtually undetectable US Navy submarines, including
the sea-based leg of the strategic triad, and provides essentially
inexhaustible

propulsion

power

independent

of

forward

logistical support to both our submarines and aircraft carriers.”
Choose the alternative in which the words can properly
substitute the ones in bold and underlined, respectively.
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(A)

useless/ noticeable/ finite

(B)

operation/ target/ machine

(C)

effect/ detection/ exhaustion

(D)

efficient/ invisible/ endless

(E)

much/ little/ no

23.

24.

Apesar de se saber que a classificação dos atos
administrativos não é uniforme entre os publicistas, haja
vista que os atos administrativos podem ser objeto de
múltiplas classificações, conforme o critério em função do
qual sejam agrupados, ela é útil para sistematizar o estudo
e facilitar a compreensão. Sobre os atos administrativos
negociais (classificação usada por Hely L. Meirelles) ou in
specie (classificação usada por Celso A. B. de Mello),
assinale a alternativa correta.
(A)

A Licença é o ato administrativo discricionário, pelo
qual a Administração faculta a alguém o exercício de
uma atividade.

(B)

A autorização é ato unilateral, discricionário e
precário, pelo qual o Poder Público possibilita ao
pretendente a realização de certa atividade, serviço
ou utilização de determinados bens particulares ou
públicos.

(C)

A licença para edificar, por meio de alvará, por
exemplo, constitui-se como ato vinculado conhecido
por Autorização.

(D)

A Homologação envolve apreciação discricionária.

(E)

Aprovação é ato plenamente vinculado, não
admitindo
discricionariedade,
pelo
qual
a
Administração Pública aprova a realização de certa
atividade ao particular, uma vez demonstrado por
este o preenchimento dos requisitos legais exigidos.

25.

Com relação aos contratos administrativos, assinale a
alternativa correta.
(A)

O contrato administrativo de colaboração ocorre
quando a Administração confere determinadas
vantagens ou certos direitos ao particular. É
realizado no interesse do particular, desde que não
contrarie o interesse público.

(B)

O
equilíbrio
financeiro,
em
um
contrato
administrativo, deve ser mantido durante toda a
execução do contrato, salvo quando a Administração
se utilizar de cláusula exorbitante, alterando
unilateralmente as cláusulas regulamentares do
contrato, em que poderá violar o direito do
contratado de ver mantida a equação financeira
originariamente estabelecida.

(C)

O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de
Concorrência e de Tomada de Preços, bem como
nas dispensas e inexigibilidades cujos preços
estejam compreendidos nos limites destas duas
modalidades de licitação, e facultativo nos demais
em que a Administração puder substituí-lo por outros
instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota
de empenho de despesa, autorização de compra ou
ordem de execução de serviço.

(D)

O contrato administrativo, regularmente publicado,
exige o registro em cartório com a presença de
testemunhas.

(E)

São consideradas cláusulas acessórias aquelas que
indicam o crédito pelo qual correrá a despesa e que
estipulam a obrigação do contratado de manter,
durante a execução, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Considerando a Lei nº 11.079/2004, que institui normas
gerais para licitação e contratação de parceria públicoprivada, no âmbito da Administração Pública, analise as
assertivas abaixo.
I.

II.

III.

Parceria público-privada é o contrato administrativo
de concessão, na modalidade patrocinada ou
administrativa. Concessão administrativa é o
contrato de prestação de serviços de que a
Administração Pública seja a usuária direta ou
indireta, ainda que envolva execução de obra ou
fornecimento e instalação de bens.
Na contratação de parceria público-privada, será
observada, entre outras diretrizes, a repartição
objetiva de riscos entre as partes.

26.

Com relação aos agentes públicos e suas espécies ou
categorias, assinale a alternativa correta.
(A)

Prefeitos municipais são agentes administrativos,
pois se vinculam ao Estado como seus
representantes,
exercendo
atribuições
governamentais.

(B)

Agentes honoríficos são servidores públicos
considerados temporários, eventuais do Poder
Público. Apesar de sua vinculação ser transitória,
seus serviços geram obrigações de natureza
trabalhista e previdenciária.

(C)

Os agentes políticos atuam com plena liberdade
funcional, desempenhando suas atribuições e
prerrogativas
e
responsabilidades
próprias,
estabelecidas na Constituição e em leis especiais.
São investidos por nomeação, eleição, designação
ou delegação para o exercício de atribuições
constitucionais.

(D)

Agentes credenciados são particulares que recebem
incumbência da execução de determinada atividade,
obra ou serviço público, realizando em nome próprio,
por sua conta e risco, atendendo às normas da
Administração Pública. Leiloeiros, tradutores e
intérpretes públicos são exemplos de agentes
credenciados.

(E)

Agentes delegados são representantes do Estado
em determinado ato, mediante remuneração do
Poder Público delegante.

A contratação de parceria público-privada será
precedida de licitação na modalidade Tomada de
Preços.

É correto o que se afirma em
(A)

I e II, apenas.

(B)

II e III, apenas.

(C)

I e III, apenas.

(D)

II, apenas.

(E)

I, II e III.
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27.

28.

29.

A respeito dos direitos e das vantagens dos servidores
públicos federais, baseados na Lei nº 8.112/1990, marque
V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale
a alternativa que apresenta a sequência correta.
( )

Remuneração é o vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes
estabelecidas em lei.

( )

As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou
de força maior deverão ser compensadas.

( )

( )

Com relação à classificação dos bens públicos, estes são
classificados, segundo o Código Civil, em três categorias:
os de uso comum do povo, os de uso especial e os
dominicais. Sobre os bens públicos, assinale a alternativa
correta.
(A)

Bens de uso especial são aqueles que constituem o
patrimônio das pessoas jurídicas de Direito Público,
como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma
dessas entidades.

O servidor em débito com o erário, que for demitido,
exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou
disponibilidade cassada, terá o prazo de 60
(sessenta) dias para quitar o débito.

(B)

Edifícios, terrenos destinados a serviço ou
estabelecimento da Administração federal, estadual
ou municipal se constituem em bens de uso comum
do povo.

Constituem indenizações ao servidor, entre outras:
adicional pelo exercício de atividades insalubres,
perigosas ou penosas; ajuda de custo; e adicional
noturno.

(C)

Mares e rios se constituem em bens de uso especial.

(A)

V/ F/ F/ V

(B)

V/ F/ V/ V

(C)

F/ V/ F/ F

(D)

F/ V/ F/ V

(E)

V/ F/ V/ F

Conforme o disposto no artigo 95, da Lei nº 8.112/1990, é
correto afirmar que o servidor não poderá ausentar-se do
País para estudo ou missão oficial, sem autorização do
(A)

ministro das Relações Exteriores.

(B)

chefe imediato.

(C)

diretor do Órgão, Autarquia, Empresa Pública ou
Fundação a que o servidor esteja vinculado.

(D)

presidente da República, presidente dos Órgãos do
Poder Legislativo e presidente do Supremo Tribunal
Federal.

(E)

ministro da Casa Civil.

31.

com entidades públicas e privadas com ou sem fins
lucrativos que não comprovem ter desenvolvido, nos
últimos 5 (cinco) anos, atividades referentes à
matéria objeto do convênio.

II.

com pessoas físicas ou entidades privadas com fins
lucrativos.

III.

entre órgãos e entidades da Administração Pública
federal, casos em que deverão ser firmados termos
de cooperação.

É correto o que está contido em
(A)

I, II e III.

(B)

I e II, apenas.

(C)

I e III, apenas.

(D)

II e III, apenas.

(E)

III, apenas.

(D)

As estradas se constituem em bens dominicais.

(E)

Terrenos de marinha se constituem em bens
públicos dominicais.

Leia o texto abaixo.
“[...] pessoa jurídica cuja criação é autorizada por lei, como

um instrumento de ação do Estado, dotada de personalidade de
Direito Privado, mas submetida a certas regras especiais
decorrentes

desta

sua

natureza

auxiliar

da

atuação

governamental, constituída sob a forma de sociedade anônima,
cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à
União ou entidade de sua Administração indireta, sobre
remanescente acionário de propriedade particular.” (de MELLO,
Celso A. B.)
Assinale a alternativa que apresenta a qual exemplo de
pessoa
jurídica
se
referem
as
características
apresentadas no texto.

Com relação ao disposto no artigo 10, da Portaria
Interministerial CGU/MF/MP nº 507/2011, é vedada a
celebração de convênios
I.
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30.

32.

(A)

Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

(B)

ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos).

(C)

Petrobras (Petróleo Brasileiro).

(D)

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

(E)

CEF (Caixa Econômica Federal).

É correto afirmar que são exemplos de instituições do
terceiro setor:
(A)

empresas doadoras, pessoas físicas e sociedades
de economia mista.

(B)

entidades beneficentes, autarquias especiais e
organizações não governamentais.

(C)

entidades beneficentes
governamentais.

(D)

sociedades de economia mista e empresas públicas.

(E)

organizações não governamentais e empresas
públicas.

e

organizações

não

33.

(A)

Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se
enriqueça ilicitamente constitui ato de improbidade
administrativa que causa lesão ao erário.

(B)

Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de
mandato, cargo, emprego ou função pública, bens
de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional
à evolução do patrimônio ou à renda do agente
público constitui ato de improbidade administrativa
que causa lesão ao erário.

(C)

Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação
de bem ou serviço por preço superior ao de mercado
constitui ato de improbidade administrativa que
importa enriquecimento ilícito.

(D)

Deixar de prestar contas quando esteja, o servidor,
obrigado a fazê-lo constitui ato de improbidade
administrativa que causa lesão ao erário.

(E)

34.

36.

Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a
observância
das
formalidades
legais
ou
regulamentares aplicáveis à espécie constitui ato de
improbidade
administrativa
que
causa
enriquecimento ilícito.

As ações destinadas a levar a efeitos as sanções
previstas na Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre
improbidade administrativa, podem ser propostas até

(A)

I, apenas.

(B)

I e II, apenas.

(C)

II e III, apenas.

(D)

I, II e III.

(E)

I e III, apenas.

A Lei nº 9.784/1999 regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública federal. Considerando
essa lei, sobre o processo administrativo em âmbito
federal, assinale a alternativa correta.
(A)

O processo administrativo deve iniciar-se sempre de
ofício.

(B)

Quanto ao início do processo administrativo, os
órgãos e entidades administrativas deverão elaborar
modelos ou formulários padronizados para assuntos
que importem pretensões equivalentes.

(C)

Quanto à competência, pode ser objeto de
delegação a edição de atos de caráter normativo.

(D)

O ato de delegação de competência é irrevogável.

(E)

Inexistindo competência legal específica, o processo
administrativo deverá ser iniciado perante a
autoridade de maior grau hierárquico para decidir.

(A)

3 (três) anos após o término do exercício de
mandato, de cargo em comissão ou de função de
confiança.

(B)

10 (dez) anos após o término do exercício de
mandato, de cargo em comissão ou de função de
confiança.

(A)

Refere-se a instituições não estatais sem fins
lucrativos, que desenvolvem atividades de interesse
público.

(C)

2 (dois) anos após o término do exercício de
mandato, de cargo em comissão ou de função de
confiança.

(B)

Trata-se de instituições estatais com fins lucrativos.

(C)

Diz respeito a instituições não estatais com fins
lucrativos, que desenvolvem atividades de interesse
público.

(D)

Caracteriza-se por representar instituições estatais e
não estatais, com ou sem fins lucrativos, que visam
ao desenvolvimento, tão somente, de atividades de
interesse público.

(E)

Refere-se a instituições não estatais sem fins
lucrativos, que desenvolvem atividades de interesse
público e privado.

(D)

(E)

35.

É correto o que se afirma em

Sobre os atos de improbidade administrativa, de acordo
com a Lei nº 8.429/1992, assinale a alternativa correta.

37.

5 (cinco) anos após o término do exercício de
mandato, de cargo em comissão ou de função de
confiança.

Com relação ao terceiro setor, assinale a alternativa
correta.

1 (um) ano após o término do exercício de mandato,
de cargo em comissão ou de função de confiança.

Acerca das modalidades de delegação de serviços
públicos, analise as assertivas abaixo.
I.

A permissão de serviço público é, em princípio, ato
discricionário e precário.

II.

A permissão de serviço público será formalizada
mediante contrato de adesão, que observará os
termos da Lei nº 8.987/1995, das demais normas
pertinentes e do edital de licitação.

III.

O contrato de concessão é ajuste de Direito
Administrativo, bilateral, oneroso, comutativo e
realizado intuitu personae.

38.

Sobre a administração indireta, no que diz respeito à
autarquia, assinale a alternativa incorreta.
(A)

É criada por lei específica e está sujeita ao controle
da entidade estatal a que pertence.

(B)

Age por delegação, com autoridade pública.

(C)

Possui personalidade de Direito Público, nasce com
a lei que a institui, independentemente de registro.

(D)

Possui patrimônio próprio.

(E)

Possui forma de descentralização administrativa, por
meio da personificação de um serviço retirado da
Administração centralizada.
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39.

Com base na Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre
normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá
outras providências, assinale a alternativa correta.

40.

Acerca da legislação que trata dos convênios e contratos
de repasse, analise as assertivas abaixo.
I.

Deverá ser excluído do consórcio público o ente
consorciado que não consignar, em sua lei
orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações
suficientes para suportar as despesas assumidas
por meio de contrato de rateio.

Para efeitos do Decreto nº 6.170/2007, considera-se
contrato de repasse instrumento administrativo, de
interesse recíproco, por meio do qual a transferência
dos recursos financeiros se processa por intermédio
de instituição ou agente financeiro público federal,
que atua como mandatário da União.

II.

Os agentes públicos incumbidos da gestão de
consórcio
responderão
pessoalmente
pelas
obrigações contraídas pelo consórcio público.

É permitida, em alguns casos, a celebração de
contratos de repasse com entidades privadas sem
fins lucrativos que tenham como dirigente agente
político de Poder ou do Ministério Público.

III.

A celebração de convênio pelos órgãos ou entidades
da Administração Pública depende de prévia
aprovação de plano de trabalho proposto pela
organização interessada, o qual deverá conter, no
mínimo, o rol de informações expresso na Lei nº
8.666/1993 (lei de licitações).

(A)

O consórcio público não poderá ser contratado pela
administração direta ou indireta dos entes da
Federação consorciados sem prévia licitação.

(B)

(C)

42.

(D)

Poderá ser atribuído ao contratado o exercício dos
poderes de planejamento e fiscalização dos serviços
por ele próprio prestados.

(E)

O consórcio público adquirirá personalidade jurídica
de direito público, no caso de constituir associação
pública, mediante a vigência das leis de ratificação
do protocolo de intenções.

O artigo 3º, da Lei nº 11.107/2005, dispõe que o consórcio
público será constituído por contrato cuja celebração
dependerá da prévia subscrição de protocolo de
intenções. Já o artigo 4º da referida lei apresenta, em seus
incisos, as cláusulas necessárias do protocolo de
intenções. Tais cláusulas são, entre outras, as que
estabelecem
I.

a indicação da área de atuação do consórcio.

II.

a previsão de que o consórcio público é associação
pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins
econômicos.

III.

a
identificação
consorciados.

dos

entes

da

É correto o que se afirma em

43.

(A)

I, II e III.

(B)

I e II, apenas.

(C)

I e III, apenas.

(D)

I, apenas.

(E)

II e III, apenas.

Acerca dos contratos
alternativa incorreta.

41.
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I, II e III.

(B)

I e II, apenas.

(C)

II e III, apenas.

(D)

I e III, apenas.

(E)

I, apenas.

(A)

Agravo de petição.

(B)

Embargos.

(C)

Recurso de revista.

(D)

Recurso ordinário.

(E)

Agravo de instrumento.

a

Força maior é o evento da natureza que cria para o
contratado impossibilidade intransponível de normal
execução do contrato, como, por exemplo, uma
enchente imprevisível que cubra o local de uma
obra.

(B)

O ônus da prova cabe ao contratado, quando este
invocar força maior ou caso fortuito para eximir-se
de consequências ou para obter a rescisão do
ajuste, sem qualquer indenização, desde que o
evento impeditivo do contrato esteja enquadrado no
conceito legal de um dos dois eventos.

(C)

A ocorrência do Fato do príncipe obriga o Poder
Público contratante a compensar, de forma integral,
os prejuízos suportados pela outra parte, com a
finalidade de possibilitar que a execução do contrato
continue.

(D)

As interferências imprevistas não são impeditivas da
execução do contrato, mas sim criadoras de maiores
dificuldades e onerosidades para a conclusão dos
trabalhos.

(E)

A teoria da imprevisão baseia-se na consideração de
que o contrato só é executável nas condições
previstas e previsíveis normalmente pelas partes, ou
seja, enquanto a situação permanecer como
planejada no momento do ajuste – rebus sic
stantibus.

Federação

Segundo o disposto no artigo 896-A, assinale a alternativa
que apresenta em qual recurso o Tribunal Superior do
Trabalho examinará previamente se a causa oferece
transcendência com relação aos reflexos gerais de
natureza econômica, política, social ou jurídica.

assinale

(A)

É correto o que está contido em
(A)

administrativos,

44.

(A)

(B)

46.

No que se refere aos encargos da execução, em
regra, o contratado é responsável pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
decorrentes da execução do contrato.
A interdição da execução do contrato ocorre quando
o contratado se revela incapaz de dar fiel
cumprimento ao avençado, ou quando da iminência
ou efetiva paralisação dos trabalhos, com prejuízos
potenciais ou reais para o serviço público, fazendo
com que a Administração assuma a direção da
execução.

(C)

Fato da Administração ocorre quando da ação do
Poder Público, direta e especificamente sobre o
contrato, resultar a aceleração e facilitação deste.

(D)

Da inexecução do contrato administrativo, poderá
gerar, para o inadimplente, responsabilidade civil,
administrativa e penal, sendo esta última,
dependente das demais.

(E)

45.

É correto o que está contido em

Sobre execução, inexecução e rescisão do contrato
administrativo, assinale a alternativa correta.

47.

A rescisão administrativa configura sempre um ato
discricionário da Administração Pública, podendo, o
judiciário, valorar o mérito da rescisão, facultandolhe a verificação da existência dos motivos
ensejadores do distrato.

Sobre o Sistema de Registro de Preços (SRP), analise as
assertivas abaixo.
I.

Trata-se de um novo tipo de licitação, incorporado
pela Lei nº 8.666/1993.

II.

A licitação para registro de preços será realizada na
modalidade de concorrência, do tipo menor preço,
nos termos da Lei nº 8.666/1993, ou na modalidade
de pregão, nos termos da Lei nº 10.520/2002.

III.

O contrato decorrente do Sistema de Registro de
Preços deverá ser assinado no prazo de validade da
ata de registro de preços.

48.

(A)

I e II, apenas.

(B)

I e III, apenas.

(C)

I, II e III.

(D)

III, apenas.

(E)

II e III, apenas.

Sobre o contrato individual de trabalho, segundo a CLT,
assinale a alternativa incorreta.
(A)

O contrato individual de trabalho poderá ser
acordado tácita ou expressamente, sempre por
escrito e por prazo determinado ou indeterminado.

(B)

O contrato de trabalho por prazo determinado não
poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos,
observado regra contida em lei.

(C)

O contrato de experiência não poderá exceder de 90
(noventa) dias.

(D)

Considera-se como de prazo determinado o contrato
de trabalho cuja vigência dependa de termo
prefixado ou da execução de serviços especificados
ou ainda da realização de certo acontecimento
suscetível de previsão aproximada.

(E)

Considera-se por prazo indeterminado todo contrato
que suceder, dentro de 6 (seis) meses, a outro
contrato por prazo determinado, salvo se a
expiração deste dependeu da execução de serviços
especializados ou da realização de certos
acontecimentos.

A respeito da remuneração, estabelecida no capítulo II,
Título IV – do contrato individual do trabalho – da CLT,
marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

É correto o que se afirma em

( )

Gratificações ajustadas e diárias para viagens pagas
pelo empregador não integram o salário.

(A)

I, II e III.

( )

(B)

II, apenas.

(C)

I e III, apenas.

Assistências médica, hospitalar e odontológica,
prestadas diretamente ou mediante seguro-saúde e
concedidas pelo empregador são utilidades
consideradas como salário.

(D)

II e III, apenas.

( )

(E)

III, apenas.

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.

( )

Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no
salário, para todos os efeitos legais, a alimentação,
habitação, vestuário ou outras prestações “in natura”
que a empresa, por força do contrato ou do costume,
fornecer habitualmente ao empregado.

(A)

V/ V/ V/ V

(B)

V/ F/ V/ F

(C)

F/ F/ F/ F

O Decreto nº 73.841/1974, que regulamenta a Lei nº
6.019/1974, a qual dispõe sobre o trabalho temporário,
apresenta, em seu artigo 17, um rol de direitos
assegurados ao trabalhador temporário. Entre esses
direitos está(ão):
I.

benefícios e serviços da previdência social, nos
termos da legislação vigente.

II.

seguro contra acidentes do trabalho, nos termos da
legislação vigente.

III.

remuneração equivalente à percebida pelos
empregados da mesma categoria da empresa
tomadora ou cliente, calculada à base horária,
garantido, em qualquer hipótese, o salário mínimo
regional.

(D)

F/ F/ V/ V

(E)

V/ V/ F/ V
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49.

50.

51.

Com relação à jornada de trabalho, conforme o disposto
na CLT, assinale a alternativa correta.
(A)

Ocorrendo necessidade imperiosa, deverá a duração
do trabalho exceder do limite legal ou
convencionado.

(B)

O salário-hora normal, no caso de empregado
mensalista, será obtido dividindo-se o salário mensal
correspondente à duração do trabalho a que se
refere o artigo 58 da CLT, isto é, ao que não exceda
8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado
expressamente outro limite, por 30 (trinta) vezes o
número de horas dessa duração.

(C)

Os empregados sob o regime de tempo parcial
poderão prestar horas extras.

(D)

O excesso de horário será exigido mediante acordo
ou contrato coletivo.

(E)

Considera-se trabalho em regime de tempo parcial
aquele cuja duração não exceda 30 (trinta) horas
semanais.

(A)

Em qualquer hipótese é vedado o trabalho em dias
de feriados nacionais e feriados religiosos.

(B)

Os intervalos de descanso serão computados na
duração do trabalho.

(C)

Nos serviços permanentes de digitação, escrituração
ou cálculo, a cada período de 60 (sessenta) minutos
de trabalho consecutivo corresponderá a um
repouso de 10 (dez) minutos deduzidos da duração
normal de trabalho.

O artigo 142 da CLT dispõe que o empregado perceberá,
durante as férias, a remuneração que lhe for devida na
data da sua concessão. Considerando os parágrafos do
artigo acima citado, analise as assertivas abaixo.
I.

Quando o salário for pago por hora com jornadas
variáveis, apurar-se-á a média do período aquisitivo,
aplicando-se o valor do salário na data da
concessão das férias.

II.

Quando o salário for pago por tarefa tomar-se-á por
base a média da produção no período aquisitivo do
direito a férias, aplicando-se o valor da remuneração
da tarefa na data da concessão das férias.

III.

A parte do salário paga em utilidades será
computada de acordo com a anotação na Carteira
de Trabalho e Previdência Social.

É correto o que se afirma em

Acerca da duração do trabalho, no que se refere aos
períodos de descanso, e considerando o disposto na CLT
sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

53.

(A)

I, apenas.

(B)

II, apenas.

(C)

I e III, apenas.

(D)

II e III, apenas.

(E)

I, II e III.

Sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho, de
acordo com a CLT, assinale a alternativa incorreta.
(A)

Nos contratos por prazo determinado, o tempo de
afastamento, se assim acordarem as partes
interessadas, não será computado na contagem do
prazo para a respectiva terminação.

(D)

Será
estabelecida
escala
de
revezamento
semanalmente organizada em todos os serviços que
exijam trabalho aos domingos.

(B)

Em caso de seguro-doença ou auxílio-enfermidade,
o empregado é considerado em licença não
remunerada, durante o prazo desse benefício.

(E)

Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será
obrigatório um intervalo de 15 (quinze) minutos
quando a duração ultrapassar 4 (quatro) horas.

(C)

Após a autorização concedida por intermédio de
convenção ou acordo coletivo, o empregador deverá
notificar o respectivo sindicato, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias da suspensão contratual.

(D)

A suspensão do empregado por mais de 30 (trinta)
dias consecutivos importa na rescisão injusta do
contrato de trabalho.

(E)

O empregado que for aposentado por invalidez terá
suspenso o seu contrato de trabalho durante o prazo
fixado pelas leis de previdência social para a
efetivação do benefício.

O artigo 129 da CLT dispõe que todo empregado terá
direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem
prejuízo da remuneração. Considerando o disposto na
CLT, a respeito das férias anuais, assinale a alternativa
correta.
(A)

Não terá direito a férias o empregado que, no curso
do período aquisitivo, deixar o emprego e não for
readmitido dentro de 60 (sessenta) dias
subsequentes à sua saída.

(B)

É facultado ao empregador conceder férias em 2
(dois) períodos, a pedido do empregado.

(C)

O empregado estudante, menor de 18 (dezoito)
anos, deverá gozar suas férias sempre no mesmo
período das férias escolares.

(D)

(E)
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52.

Durante as férias, o empregado não poderá prestar
serviços a outro empregador, mesmo se houver
contrato de trabalho regularmente mantido com
aquele.
O empregado poderá apresentar sua Carteira de
Trabalho e Previdência Social ao empregador até 10
(dez) dias após ter entrado em férias, para fins de
anotação da respectiva concessão.

54.

Segundo o disposto no artigo 482 da CLT, constitui(em)
justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo
empregador, dentre outras condutas:
I.

desídia no desempenho das respectivas funções.

II.

ofensas físicas praticadas contra o empregador,
mesmo em legítima defesa, própria ou de outrem.

III.

prática constante de jogos de azar.

IV.

incontinência de conduta ou mau procedimento.

É correto o que está contido em

55.

56.

(A)

I, II e III, apenas.

(B)

I, III e IV, apenas.

(C)

I e IV, apenas.

(D)

II e IV, apenas.

(E)

I, II, III e IV.

57.

De acordo com o disposto no artigo 20, da Lei nº
8.036/1990, a conta vinculada do trabalhador no FGTS
poderá ser movimentada em algumas situações, dentre
elas:
I.

a despedida sem justa causa, exceto a indireta e de
culpa recíproca.

II.

aposentadoria concedida pela Previdência Social.

III.

quando o trabalhador ou qualquer
dependentes for portador do vírus HIV.

Considerando o disposto na CLT sobre aviso prévio,
assinale a alternativa correta.

IV.

quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a
65 (sessenta e cinco) anos.

(A)

O reajustamento salarial coletivo, determinado no
curso do aviso prévio, não beneficia o empregado
pré-avisado da despedida.

É correto o que está contido em

(B)

O horário normal de trabalho do empregado, durante
o prazo do aviso, e se a rescisão tiver sido
promovida pelo empregador, será reduzido de 2
(duas) horas diárias, sem prejuízo do salário integral.

(C)

Não é devido o aviso prévio na despedida indireta.

(D)

A falta do aviso prévio por parte do empregador não
dá ao empregado o direito aos salários
correspondentes ao prazo do aviso.

(E)

O valor das horas extraordinárias habituais não
integra o aviso prévio indenizado.

De acordo com a Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e dá
outras providências, analise as assertivas abaixo.

58.

(A)

I, II, III e IV.

(B)

III e IV, apenas.

(C)

I e II, apenas.

(D)

I e IV, apenas.

(E)

II e III, apenas.

de

seus

Com base no disposto no artigo 832, da CLT, assinale a
alternativa que apresenta quais informações deverão
constar da decisão (sentença), além de prazos e
condições para seu cumprimento, quando ela concluir pela
procedência do pedido e menção às custas que devam
ser pagas pela parte vencida.
(A)

Nome das partes, resumo do pedido, fundamentos
da decisão e respectiva conclusão, apenas.

I.

O FGTS será regido por normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador.

(B)

Nome das partes, resumo do pedido e da defesa e
os fundamentos da decisão, apenas.

II.

A gestão da aplicação do FGTS será efetuada pelo
Ministério da Ação Social.

(C)

III.

É competente a Justiça do Trabalho para julgar os
dissídios entre os trabalhadores e os empregadores
decorrentes da aplicação desta lei, exceto quando a
Caixa Econômica Federal e o Ministério do Trabalho
e da Previdência Social figurarem como
litisconsortes.

Resumo do pedido e da defesa, fundamentos da
decisão, apreciação das provas e respectiva
conclusão, apenas.

(D)

Nome das partes, resumo do pedido e da defesa,
apreciação das provas, fundamentos da decisão e
respectiva conclusão, apenas.

(E)

Nome das partes, apreciação das provas,
fundamentos da decisão e respectiva conclusão,
apenas.

É correto o que se afirma em
(A)

I e II, apenas.

(B)

II e III, apenas.

(C)

I e III, apenas.

(D)

I, II e III.

(E)

II, apenas.
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59.

60.
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Da classificação das sentenças, marque V para verdadeiro
ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa
correta.
( )

São exemplos de sentenças definitivas meramente
declaratórias as que reconhecem a existência do
vínculo de emprego, a estabilidade, o tempo de
serviço, o horário de trabalho e a que resolve o
dissídio coletivo de natureza jurídica.

( )

As sentenças definitivas constitutivas são aquelas
que determinam a criação, modificação ou extinção
de uma situação ou relação jurídica.

( )

As sentenças de improcedência são sempre
declaratórias, pois prestam, unicamente, a declarar a
inexistência do direito afirmado pelo autor.

(A)

V/ V/ V

(B)

F/ F/ V

(C)

V/ V/ F

(D)

F/ V/ V

(E)

F/ F/ F

A respeito dos Recursos admissíveis no processo do
trabalho, de acordo com o disposto na CLT, assinale a
alternativa correta.
(A)

A interposição de recurso para o Supremo Tribunal
Federal poderá prejudicar a execução do julgado.

(B)

No Tribunal Superior do Trabalho, cabem embargos
no prazo de 10 (dez) dias de decisão não unânime
de julgamento que homologar conciliação em
dissídios coletivos que excedam a competência
territorial dos Tribunais Regionais do Trabalho.

(C)

Nas reclamações sujeitas ao procedimento
sumaríssimo, o recurso ordinário terá parecer oral do
representante do Ministério Público presente à
sessão de julgamento, se este entender necessário
o parecer, com registro na certidão.

(D)

O recurso de revista, dotado de efeito apenas
devolutivo, será interposto perante o Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho, que deverá recebêlo.

(E)

Os incidentes do processo são resolvidos pelo
próprio Juízo ou Tribunal, não se admitindo a
apreciação
do
merecimento
das
decisões
interlocutórias, em nenhuma hipótese.

