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1)  

 
 
 
 
 
 

Animais dioicos, de fecundação cruzada, interna, com transferência espermática indireta (por 
espermatóforos) e desenvolvimento direto (ovovivíparo ou vivíparo). Tais características reprodutivas são 
encontrados em 
 

a) Gastropoda. 
b) Scorpiones. 
c) Urochordata. 
d) Sipuncula. 
e) Porifera. 

 

2)  
 
 
 
 
 
 
 

A estratégia alimentar descrita acima é denominada 
 

a) Saprofagia. 
b) Coprofagia. 
c) Herbivoria. 
d) Detritivoria. 
e) Suspensivoria. 

 

3) Os moluscos gastrópodes (caramujos, caracóis e lesmas) reúnem cerca de 70.000 espécies viventes que estão 

amplamente distribuídas pelos ambientes marinhos, terrestres e de água doce. São características dos Gastropoda, 
EXCETO: 
 

a) concha cônico-espiral. 
b) torção da massa visceral. 
c) cefalização. 
d) sifúnculo. 
e) brânquias monopectinadas. 

 

4) Dá-se o nome de trofossomo (trofossoma) a uma massa tecidual habitada por bactérias simbiontes 

quimioautotróficas encontradas na porção mediana do corpo de representantes do táxon denominada 
 

a) Sipuncula. 
b) Echiura. 
c) Pogonophora. 
d) Tardigrada. 
e) Loricifera. 

 
 
 

“O sucesso biológico de qualquer espécie está na dependência de seus membros manterem-se 

vivos por tempo suficiente para se reproduzirem”  

(Brusca & Brusca, 2007). 

“Vermes tubícolas da família Chaetopteridae vivem em tubos em forma de U localizados no 
sedimento e bombeiam água para dentro do tubo e através de uma rede de muco (secretada pelo 
próprio animal). A rede é periodicamente processada pelo animal e engolida”  

(adaptado de Brusca & Brusca, 2007). 
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5) Pedomorfose é definido como processo 

 
a) pelo qual há a retenção de características ancestrais embrionárias ou em estágio larval nos adultos 

descendentes. 
b) pelo qual o desenvolvimento de uma estrutura específica na espécie descendente vai além do que era 

encontrado no adulto ancestral. 
c) de desenvolvimento de um organismo desde o zigoto até o óbito, incluindo maturação sexual e crescimento 

somático. 
d) de crescimento das partes corporais de um dado organismo em taxas iguais, resultando em uma relação 

superfície-volume com desvio em favor da superfície. 
e) no qual se avaliam as diferenças no tempo de formação de uma estrutura e as transformações sofridas ao 

longo de sua formação. 
 

6) Sobre as penas das Aves, são feitas as afirmativas abaixo: 

 
I) São homólogas as escamas dérmicas dos peixes. 
II) Reduzem perdas hídricas. 
III) Formam superfícies de vôo das asas e cauda. 
IV) Rêmiges é o nome dado às penas que cobrem o corpo. 
V) Atuam como isolante térmico. 

 
Estão CORRETAS, apenas, as afirmativas 

 
a) I, III e IV. 

b) II, IV e III. 

c) II, III e V. 

d) IV, V e I. 

e) I, V e II. 

 

7) O filo Porifera inclui os animais chamados de esponjas e que apresentam nível de organização celular, sem 

tecidos verdadeiros (parazoários). 
Dentre os tipos celulares encontrados em poríferos, tem-se células ameboides que se localizam no mesoílo 

e cuja função principal é a produção das espículas calcárias ou de sílica. Estas células são denominadas 
 

a) miócitos. 
b) coanócitos. 
c) espongócitos. 
d) pinacócitos. 
e) esclerócitos. 

 

8) O termo tagmose é empregado para definir 

 
a) ciclo de vida com tendência de formar colônias por reprodução assexuada e animais de vida-livre por meio 

da reprodução sexuada. 
b) movimento da água sobre a superfície corporal produzido pelo batimento dos ctenos ou placas ciliares. 
c) ausência de elementos esqueléticos rigídos, tais como espículas e placas calcárias,  na parede corporal. 
d) produtos metabólicos que são armazenados e transportados através de cavidades corporais até atingirem 

os poros de secreção. 
e) especialização regional do corpo em animais segmentados, notadamente artrópodes. 
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9) Um professor elaborou um quadro comparativo das estratégias reprodutivas entre os táxons Polychaeta e 

Clitellata (filo Annelida). 
Analise o quadro: 

 

Polychaeta Clitellata 

X Y 

Fecundação externa e cruzada Fecundação externa e cruzada 

Clitelo ausente Clitelo presente 

W Desenvolvimento direto 

Gônadas ausentes, gametogênese no 
peritônio 

Gônadas presentes 

Epitoquia, Enxameamento Ovos depositados em casulos no substrato 

  
A opção que propõe a associação CORRETA entre as letras X, Y e W com as características que estão 

ausentes na tabela é: 
 

a) X-monoicos, Y-dioicos, W-desenvolvimento direto. 
b) X-dioicos, Y-monoicos, W-desenvolvimento direto. 
c) X-dioicos, Y-monoicos, W-desenvolvimento indireto (larva trocófora). 
d) X-monoicos, Y-dioicos, W-desenvolvimento misto. 
e) X-monoicos, Y-dioicos, W-desenvolvimento indireto (larva trocófora). 

 

10) Assinale a alternativa que contém, SOMENTE, equipamentos de proteção individual (EPI): 

 
a) capela de exaustão e protetores oculares. 
b) luvas e máscaras semifaciais. 
c) chuveiro e lava-olhos. 
d) jaleco e extintor de incêndio. 
e) protetor auditivo e cabines de segurança biológica. 

. 

11) Um zoólogo, ao revisar detalhadamente os síntipos de uma dada espécie animal, observou que dentre o 

material tipo existiam dois táxons distintos (erroneamente reunidos sob um único binômio – espécie X).  
Parte dos síntipos foram coletados em uma localidade A e representam uma espécie enquanto a parte 

restante do material tipo é oriunda de outra localidade – localidade B – e se ajusta à descrição do táxon previamente 
conhecido (espécie X). 
 

Com base nessa situação, o Zoólogo pretende realizar os seguintes procedimentos: 
 

I) descrever o material da localidade A e elaborar um nome científico para o mesmo – espécie Y. 
II) estabelecer um holótipo dentre os exemplares da localidade A. 
III) rotular os demais exemplares da localidade A como sendo parátipos. 
IV) considerar a localidade A como sendo a localidade-tipo da espécie Y. 
V) designar um neótipo para a espécie X, uma vez que os síntipos foram desmembrados. 

 

Com base no Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, está INCORRETO o procedimento assinalado 
em 
 

a) I. 

b) IV. 

c) II. 

d) V. 

e) III. 
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12) Ao observar material preparado em uma lâmina no microscópio, um estudante não conseguiu visualizar a 

estrutura relatada pelo professor, apesar de a imagem apresentar boa resolução. Diante disso, o professor 
recomendou ao estudante que movimentasse a lâmina visando a sua melhor centralização, acreditando que outro 
aluno que tenha observado o material previamente possa ter deslocado a lâmina de sua posição inicial. 

Para realizar este procedimento, o estudante deverá manusear a seguinte parte do microscópio: 
 

a) charriot. 
b) canhão. 
c) objetivas. 
d) condensador. 
e) diafragma. 

 

13) O temo "ablação ocular" é utilizado para se referir à técnica de extirpação de um ou ambos os pedúnculos 

oculares em crustáceos decápodes (por exemplo, camarões) visando ao incremento da reprodução destes animais, 
quando criados em cativeiro. Tal técnica é empregada para 
 

a) eliminar e/ou reduzir a síntese de neuro-hormônios pelo complexo órgão-X/glândula do seio. 
b) estimular a gametogênese por meio das cromatoforotropinas produzidas pelo órgão-Y. 
c) aumentar a produção do Fator Inibidor da Alimentação (FIA). 
d) inibir a síntese do Hormônio Estimulador Gonadal (HEG) pelo órgão-X. 
e) promover a redução nos níveis séricos dos hormônios secretados pelo órgão-Y. 

 

14) Os crustáceos peracáridos (Peracarida) caracterizam-se, entre outros, pela presença de um marsúpio ou bolsa 

incubadora ventral no qual os estágios embrionários são retidos até a maturação e a eclosão como pré-juvenil 
denominado manca. Esses crustáceos não apresentam larvas de vida livre. 

São representantes de Peracarida, somente, 
 

a) Amphipoda e Cumacea. 
b) Remipedia e Cirripedia. 
c) Tantulocarida e Copepoda. 
d) Branchiura e Ostracoda. 
e) Anomura e Cephalocarida. 

 

15) As hipóteses “Articulata” e “Ecdysozoa” postulam diferentes cenários de relações de parentesco evolutivo entre 

os artrópodes e os demais metazoários. Em “Articulata”, os artrópodes são tidos como estreitamente aparentados 
com os anelídeos enquanto em “Ecdysozoa” os artrópodes são reunidos com outros metazoários que realizam 
ecdise. Neste caso, os anelídeos são incluídos em outra linhagem, a dos “Lophotrocozoa”. 

Abaixo, são feitas as seguintes afirmativas sobre anelídeos e artrópodes: 
 

I) Ambos os táxons apresentam celoma esquizocélico e reduzido. 
II) Exibem segmentação corporal. 
III) Anelídeos possuem circulação fechada e cerdas epidérmicas. 
IV) Artrópodes possuem circulação aberta e coração dorsal com óstios laterais. 
V) Em artrópodes, a cutícula sofreu hipertrofia e é composta de quitina. 

 
A ÚNICA afirmativa INCORRETA é 

 
a) IV. 

b) V. 

c) I. 

d) II. 

e) III. 
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16) Sulcos ambulacrais fechados, boca voltada para o substrato e madreporito externo são encontradas nos 

seguintes táxons do filo Echinodermata: 
 

a) Crinoidea e Asteroidea 
b) Ophiuroidea e Echinoidea 
c) Holothuroidea e Ophiuroidea 
d) Echinoidea e Crinoidea 
e) Asteroidea e Holothuroidea  

 

17) O termo gloquídio refere-se a (à) 

 
a) larvas de bivalves de água doce que parasitam peixes. 
b) câmaras flageladas de esponjas marinhas. 
c) estrutura acessória utilizada na cópula de nematódeos. 
d) divertículo bucal dos hemicordados e quetognátos. 
e) vesícula pequena e membranosa do rim de marsupiais. 

 

18) Analise as características abaixo: 

 
I) corpo dividido em cabeça e tronco 
II) diplosomitos ou diplossegmentos 
III) trocas gasosas por meio de traqueias 
IV) gnatoquilário 
V) glândulas repugnatórias com secreções de defesa 

 
O táxon animal dotado de tais características é conhecido como 

 
a) Maxillopoda. 
b) Diplopoda. 
c) Chilopoda. 
d) Collembola. 
e) Arachnida. 

 

19)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moscas, formigas, percevejos, besouros e borboletas são representantes, respectivamente, das seguintes 
ordens de insetos: 
 

a) Diptera, Trichoptera, Mecoptera, Siphonaptera, Mantodea 
b) Diptera, Hymenoptera, Hemiptera, Coleoptera, Lepidoptera 
c) Phasmida, Ephemeroptera, Coleoptera, Orthoptera, Isoptera 
d) Hymenoptera, Mantodea, Lepidoptera, Phasmida, Hemiptera 
e) Ephemeroptera, Mecoptera, Trichoptera, Siphonaptera, Orthoptera 

 

“Na Floresta Tropical do Panamá vivem cerca de 25 mil espécies de artrópodes, calculou estudo 
inédito de uma equipe internacional de pesquisadores, que inclui três cientistas brasileiros.  
O censo de artrópodes do Panamá foi feito em 12 pontos do Parque Nacional de San Lorenzo, uma 
área protegida há mais de 100 anos nos arredores do canal do Panamá. Os 102 pesquisadores de 
21 países usaram várias técnicas como guindastes, plataformas, balões infláveis, tirolesas e 
também armadilhas. Durante oito anos, a equipe identificou 129.494 artrópodes, divididos em mais 
de 6.144 espécies. Entre os animais coletados estavam moscas, formigas, percevejos, besouros, 
borboletas, entre outros”  

(adaptado de <http://ultimosegundo.ig.com.br/ciencia/2012-12-13/censo-de-insetos- 
em-floresta-tropical-revela-numeros-surpreendentes.html>). 
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20) A teníase e a cisticercose são importantes verminoses humanas. Sobre as duas doenças é CORRETO afirmar 

que 
 

a) são bastante comuns na teníase as manifestações neurais, incluindo cegueira, forte cefaleia e convulsão. 
b) possuem o mesmo agente etiológico, o Echinococcus granulosus. 
c) prevenção de ambas as doenças pode ser feita por meio da ingestão de carne bovina somente após 

cozimento prolongado. 
d) controle biológico das populações do mosquito vetor podem auxiliar na diminuição da incidência das 

doenças. 
e) na teníase, o homem ingere os cisticercos, enquanto, na cisticercose o homem ingere os ovos do verme. 

 

21) Considere as seguintes espécies animais: 

 
I) Achatina fulica – caracol terrestre 
II) Bothrops jararaca – jararaca 
III) Carcharodon carcharias – tubarão branco 

 
Os produtos nitrogenados de excreção predominantes em cada um dos animais são, respectivamente, 
 

a) ureia, ácido úrico, amônia. 
b) amônia, ureia, amônia. 
c) ureia, amônia, ácido úrico. 
d) ácido úrico, ureia, amônia. 
e) ácido úrico, ácido úrico, ureia. 

 

22)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentre os vermes parasitas humanos, destacam-se os nematódeos (Nematoda). As verminoses cujos 
agentes etiológicos são nematódeos são 
 

a) Giardíase, Ancilostomose, Estrongiloidíase. 
b) Ascaridíase, Oxiuríase, Filariose. 
c) Teníase, Cisticercose, Ascaridíase. 
d) Filariose, Estrongiloidíase, Giardíase. 
e) Ancilostomose, Filariose, Esquistossomose. 

 
 
 
 
 
 

“Verminoses são infecções intestinais provocadas por agentes específicos, conhecidos como 
vermes parasitas, especialmente endoparasitas (parasitas que habitam o interior do organismo do 
hospedeiro). São doenças frequentes e de difícil controle por parte dos órgãos públicos, que 
acometem humanos e também animais. Afetam adultos e crianças, de todas as idades, ambos os 
sexos e todas as classes sociais. Suas consequências podem resultar em sérios prejuízos à saúde 
humana, podendo levar ao óbito. A contaminação ocorre de diversas formas, mas a mais comum é 
por meio da ingestão de alimentos ou água contaminada ou através da pele quando há pequenos 
ferimentos”  

(adaptado de <http://www.infoescola.com/doencas/verminose/>). 
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23) A estrutura do teto craniano permite a distinção de três grandes grupos de metazoários amniotas: sinápsidos, 

anápsidos e diápsidos. Os sinápsidos são o grupo que inclui os mamíferos e seus ancestrais e é caracterizado 
pelo crânio com 
 

a) a região temporal completamente fechada. 
b) duas aberturas na região temporal. 
c) ausência do palato secundário. 
d) uma única fenestra na região temporal. 
e) fusão dos ossos quadrado e mandibular. 

 

24) Leia o texto abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O texto faz referência ao surgimento da(o) 
 

a) Mesoderma. 
b) Cavidade gástrica. 
c) Blastocele. 
d) Simetria bilateral. 
e) Celoma. 

 

25) Órgão sensitivo largamente disseminado entre os invertebrados e responsável pelo monitoramento da 

gravidade e das vibrações de baixa frequência (também dito “órgão do equilíbrio”) é denominado 
 

a) osfrádio. 
b) ampola. 
c) tricobótrios. 
d) estatocisto. 
e) neuromastos. 

 

26) Em vertebrados, podem ser observados três tipos de implantação de dentes na mandíbula: tecodonte, 

pleurodonte e acrodonte. O animal no qual se observam dentes com inserção do tipo tecodonte é 
 

a) o tubarão. 
b) a tartaruga. 
c) a raposa. 
d) a perereca. 
e) a jiboia. 

 
 
 
 

“As partes corporais dos animais estão orientadas ao redor de um eixo que atravessa a parte da 
frente (anterior) e vai até a parte de trás (posterior). Essa arquitetura corporal está geralmente 
associada com animais que apresentam mobilidade controlada. Nesses animais, a extremidade 
anterior do corpo defronta-se primeiro com o ambiente reconhecendo perigos, potenciais 
alimentos e parceiros reprodutivos, entre outros. Uma concentração de estruturas sensoriais e 
alimentares, por consequência, também é evidenciado na extremidade anterior do corpo. A partir 
daí também pode ser feita a distinção entre sistema nervoso central e periférico”  

(adaptado de Brusca & Brusca, 2007). 
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27) Muitos artrópodes terrestres vivem confinados, ou, pelo menos, mais restritos, a ambientes de umidade relativa 

elevada, mesmo apresentando exoesqueletos quitinosos fortes e resistentes. A característica do exoesqueleto dos 
insetos que permitiu a conquista efetiva do ambiente terrestre, incluindo ambientes severamente áridos, é 
 

a) camada de cimento da exocutícula. 
b) presença de queratina na pró-cutícula. 
c) endocutícula esclerotizada e acelular. 
d) camada de cera na epicutícula. 
e) apófises e membranas articulares na cutícula. 

 

28) São equipamentos de coleta utilizados para trabalhos de campo com insetos, EXCETO 

 
a) frascos mortíferos. 
b) Box-corer. 
c) redes. 
d) aspirador. 
e) armadilha de queda. 

 

29) “Fluxo em contracorrente”, ao se aplicar às trocas gasosas em peixes, significa 

 
a) mecanismo que força a entrada de água pela boca aberta e através das narinas. 
b) existência de duto pneumático comunicando bexiga natatória e esôfago. 
c) rede de capilares suprindo a demanda sanguínea da glândula de gás. 
d) os gases, obtidos pela ingestão de ar, são secretados para a corrente sanguínea. 
e) fluxo da água ocorre em sentido oposto ao do sangue nas brânquias. 

 

30) Uma das estruturas mais características dos cnidários (Cnidaria) é uma organela urticante denominada 

 
a) mesogleia. 
b) pólipo. 
c) nematocisto. 
d) plânula. 
e) coloblasto. 

 

31) A ideia de que uma dada estrutura observada em duas espécies diferentes constitui a mesma estrutura que é 

compartilhada entre essas espécies porque foi herdada de um ancestral comum. Esta constitui a definição de 
 

a) homocedasticidade. 
b) homoplasia. 
c) homocromia. 
d) homonímia. 
e) homologia. 

 

32) As patas articuladas dos artrópodes e, mais especificamente, as patas torácicas dos insetos são divididas em 

várias porções ou artículos. A sequência CORRETA dos artículos, a partir da inserção da pata no corpo do 
artrópode, é a seguinte: 
 

a) arólio, tíbia, fíbula, fêmur, tarso, pretarso 
b) fíbula, tíbia, trocânter, coxa, arólio, fêmur 
c) fêmur, tíbia, fíbula, tarso, pretarso, arólio 
d) coxa, trocânter, fêmur, tíbia, tarso, pretarso 
e) pretarso, tarso, fêmur, tíbia, coxa, trocânter 
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33) Como definida tradicionalmente, a classe Reptilia tem como representantes viventes animais como as 

tartarugas, cágados e jabutis (Testudines); lagartos e cobras (Lepidosauria); e os crocodilianos (Archosauria). 
Diversas investigações filogenéticas têm demonstrado que as Aves teriam sido originadas do mesmo estoque 
ancestral que deu origem a todos os diápsidos. Desta forma, a classe Reptilia representaria parcialmente a história 
de relações de parentesco, pois exclui descendentes de um ancestral comum imediato e, por isso, é um grupo 
denominado 
 

a) polifilético. 
b) parafilético. 
c) monofilético. 
d) difilético. 
e) metafilético. 

 

34) Os três ossículos do ouvido médio dos mamíferos – estribo, martelo e bigorna – são homólogos aos seguintes 

ossos dos demais tetrápodes, respectivamente, 
 

a) columela, articular, quadrado. 
b) dentário, esplenial, hiomandibular. 
c) jugal, esquamosal, pterigoide. 
d) quadrado, esplenial, jugal. 
e) pterigoide, dentário, articular. 

 

35) Os parapódios são apêndices carnosos laterais que ocorrem aos pares em cada segmento corporal, tendo sido 

apontados como sendo uma das sinapomorfia do táxon Polychaeta. O nome dado ao lobo dorsal dos parapódios é 
 

a) notopódio. 
b) estenopódio. 
c) filopódio. 
d) neuropódio. 
e) lobopódio. 

 

36) Existem fortes evidências de que os equinodermos sejam, evolutivamente, mais relacionados aos cordados. As 

evidências que colaboram com essa hipótese são: 
 

a) clivagem embrionária espiral. 
b) celoma trimérico e enterocélico. 
c) simetria pentarradial. 
d) protostômios. 
e) cordões nervosos ventrais. 

 

37) “Cycloneuralia” é o nome dado a um clado animal suportado pelas seguintes sinapomorfias: boca terminal, 

faringe radial, cérebro perifaríngeo com três regiões. SOMENTE táxons de “Cycloneuralia” estão presentes em 
 

a) Nematomorpha, Loricifera, Gastrotricha. 
b) Rotifera, Acanthocephala, Priapulida. 
c) Sipuncula, Mollusca, Kinorhyncha. 
d) Chaetognatha, Nematoda, Entoprocta. 
e) Echiura, Hemichordata, Brachiopoda. 
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38)  
 
 
 
 
 
 

Aos peixes que exibem a história de vida descrita acima, dá-se o nome de 
 

a) catádromos. 
b) anádromos. 
c) anfícrinos. 
d) rinóforos. 
e) placódios. 

 

39) Sipúnculos e Equiúros são vermes celomados, exclusivamente marinhos e bentônicos. Suas semelhanças 

incluem aspectos relacionados ao sistema nervoso, ausência de segmentação e a alimentação baseada em 
depósitos de matéria orgânica. 

A diferenciação morfológica entre os dois grupos pode ser feita da seguinte maneira: 
 

a) sipúnculos são dotados de cerdas quitinosas, homólogas a dos anelídeos, ao redor do tronco, enquanto 
equiúros não apresentam cerdas. 

b) não há sistema circulatório em Echiura, enquanto, em Sipúncula, o sistema circulatório está presente e o 
sangue incolor circula no interior de vasos por todo o corpo. 

c) probóscide em Sipúncula é retrátil enquanto em Echiura a mesma é extensível, mas não pode ser recolhida 
para o interior do tronco. 

d) ambos os filos apresentam tubo digestivo completo com Sipúncula, exibindo tubo digestivo reto com ânus 
na extremidade posterior do corpo e Echiura, possuindo tubo digestivo em forma de U. 

e) Em Sipúncula, a boca está situada na base da probóscide, enquanto, em Echiura, a boca situa-se na 
extremidade distal da probóscide. 

 

40) Ao realizar a leitura de um artigo científico, um estudante verificou que o nome científico de uma das espécies 

tratadas no referido artigo apresentava o nome dos autores e ano de publicação entre parênteses. Num primeiro 
momento, o estudante achou que se tratava de um erro de grafia e que os parênteses deveriam ter sido suprimidos. 
Contudo, ao consultar seu professor, foi informado de que os parênteses estavam corretamente grafados e 
expressam que 
 

a) a espécie foi descrita, originalmente, em um gênero diferente daquele na qual aparece no artigo 
subsequente. 

b) a espécie é resultante do cruzamento de duas outras espécies do mesmo gênero, sendo a espécie em 
questão um híbrido. 

c) há um homônimo e que será necessária a redescrição do táxon e proposição de um novo nome científico. 
d) a espécie em questão trata-se de um sinônimo júnior e constitui um nome não válido. 
e) a espécie possui ampla variação morfológica e que há exemplares cuja identidade é incerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O salmão do Atlântico (Salmo salar) e o salmão do Pacífico (seis espécies do gênero 
Oncorhynchus) passam suas vidas adultas no mar, mas retornam à água doce para desovar”  

(adaptado de Hickman et al., 2004). 



Concurso Público Técnico-Administrativo - UNIRIO                                           2014 Biólogo / Zoologia 

11 

 

Publicidade danosa à criança 
Dalmo de Abreu Dallari* 

O controle da publicidade dirigida à criança vincula-se à questão da liberdade de comércio e não à 
liberdade de expressão, que é um direito fundamental da pessoa humana. Essa distinção é essencial, pois retira a 
base jurídica dos que, interessados prioritariamente no comércio, tentam sustentar a alegação de 
inconstitucionalidade das normas legais e regulamentares que fixam diretrizes para a publicidade dirigida à criança. 
Essa diferenciação entre o direito à liberdade da publicidade com o objetivo de promoção de vendas e, portanto, 
como capítulo da liberdade de comércio, e as limitações da publicidade que vise a captação de vontades, de 
maneira geral, afetando negativamente direitos fundamentais da pessoa humana, foi ressaltada com grande ênfase 
e com sólido embasamento jurídico pela Corte Constitucional da Colômbia, em decisão proferida no final de 2013.  A 
questão que suscitou o pronunciamento da Corte Constitucional colombiana era a publicidade do tabaco e, tomando 
por base justamente a diferença entre o direito à publicidade comercial e o direito de livre expressão, que é atributo 
da pessoa humana universalmente consagrado, a Corte rejeitou a alegação de inconstitucionalidade das limitações 
jurídicas à publicidade comercial, para a proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana. 

Essas considerações são necessárias e oportunas no Brasil, para que se dê efetividade aos direitos 
fundamentais das crianças, enquanto seres humanos, assim como aos direitos e garantias que lhes são 
especificamente assegurados em documentos jurídicos internacionais e, expressamente e com grande ênfase, na 
Constituição brasileira de 1988. Como ponto de partida para as considerações jurídicas sobre a constitucionalidade 
das limitações legais e regulamentares à publicidade dirigida à criança, vem muito a propósito lembrar o que dispõe 
o artigo 227 da Constituição: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
com absoluta prioridade, o direito à vida..., à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão”. 

Um dos instrumentos jurídicos tendo por objetivo garantir a efetividade desses dispositivos constitucionais é 
o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), órgão vinculado à Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República, criado pela Lei nº 8.242, de 1991. Entre suas atribuições está a 
competência para “elaborar as normas gerais da política nacional de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente”, incluindo-se aí, evidentemente, a competência para o estabelecimento de diretrizes visando dar 
efetivo cumprimento às obrigações internacionais assumidas pelo Brasil em relação aos direitos da criança e do 
adolescente, de modo especial na Convenção sobre os Direitos da Criança, incorporada ao sistema normativo 
brasileiro em 1990. A isso tudo se acrescentam inúmeros dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, lei 
número 8.069, também de 1990, cujo artigo 72 dispõe que as obrigações nele previstas não excluem da prevenção 
especial outras decorrentes dos princípios por ela adotados. 

Foi justamente no sentido de dar efetividade a essas disposições jurídicas, que configuram obrigações do 
Estado brasileiro, que o Conanda editou a Resolução 163/2014, de 4 de Abril de 2014, fixando diretrizes sobre a 
publicidade comercial que é dirigida maliciosamente à criança, explorando suas fragilidades e, assim, ofendendo 
seus direitos fundamentais, induzindo-a a sentir a necessidade de consumir determinados bens e serviços, tendo o 
objetivo prioritário de proporcionar lucro aos anunciantes. A Resolução considera abusivo o direcionamento da 
publicidade e de comunicação mercadológica à criança, “com a intenção de persuadi-la para o consumo de 
qualquer produto ou serviço”. São abusivos os anúncios que contêm linguagem infantil, trilhas sonoras de músicas 
infantis, desenho animado, promoção de distribuição de prêmios ou brindes colecionáveis, com apelo ao público 
infantil entre outros aspectos.   

Voltando à observação inicial, essa Resolução do Conanda tem perfeito enquadramento nas disposições 
constitucionais e contribui para que o Brasil dê efetividade às obrigações jurídicas assumidas internacionalmente 
com relação à proteção dos direitos e da dignidade da criança e do adolescente. Não tem cabimento a alegação de 
inconstitucionalidade da Resolução 163/2014, que é expressão do cumprimento das competências, que são direitos 
e obrigações jurídicas do Conanda e que, efetivamente, é um passo importante para o afastamento de abusos que 
são frequentemente cometidos na publicidade comercial dirigida ao público infantil. A proteção e a busca de 
efetivação dos direitos da criança e do adolescente devem ter, por determinação constitucional, absoluta prioridade 
sobre objetivos comerciais, não se podendo admitir que a liberdade de comércio se confunda com a liberdade como 
direito fundamental da pessoa humana. A aplicação da Resolução do Conanda será extremamente valiosa, 
contribuindo para que na vida social brasileira a criança e o adolescente sejam tratados como prioridades.  

* Dalmo de Abreu Dallari é jurista. -  Jornal do Brasil digital HTTP://www.jb.com.br/dalmo-dallari/noticias/2014 

 
 
 

http://www.jb.com.br/dalmo-dallari/noticias/2014/04/26/publicidade-danosa-a-crianca/
http://www.jb.com.br/dalmo-dallari/noticias/2014/04/26/publicidade-danosa-a-crianca/
http://www.jb.com.br/dalmo-dallari/noticias/2014/04/26/publicidade-danosa-a-crianca/
http://www.jb.com.br/dalmo-dallari/noticias/2014/04/26/publicidade-danosa-a-crianca/
http://www.jb.com.br/dalmo-dallari/noticias/2014
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41) O resumo mais adequado para o texto  “Publicidade danosa às crianças” está indicado em  

 
a) Apresentando um breve histórico da educação de crianças no Brasil, o texto sobre Publicidade e 

Propaganda aborda sobre a linguagem. Há uma conceituação de propaganda enganosa e abusiva e, 
finalmente, trata da especificidade da mídia para crianças, relatando a influência e os efeitos da 
propaganda nesse público.  Sendo a criança o ponto central, torna-se imprescindível a conceituação desse 
target e defendendo-a como ser humano em desenvolvimento.  Elenca, por fim, os instrumentos jurídicos 
brasileiros, comparando-os aos da Corte colombiana, que, em tempos outros, decidiu sobre a propaganda 
de tabaco com  repercussões públicas  desfavoráveis à época.     

b) Sendo o impacto da propaganda destinada ao público infantil importante para as empresas e a sociedade, 
o artigo apresenta o entendimento das crianças na tarefa de interpretar/decodificar uma propaganda. O 
estudo, de caráter exploratório, envolveu pesquisa bibliográfica e entrevistas com crianças, além dos 
instrumentos jurídicos brasileiros, a exemplo da Constituição Federal de 1988, o Conanda e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Os resultados sugerem que as crianças reconhecem as marcas, conseguem 
entender os comerciais e manifestam influência das propagandas no consumo. Por isso, é essencial 
estudar o comportamento do consumidor, associando à liberdade de expressão, direito fundamental do ser 
humano.   

c) Baseando-se no direito fundamental do homem, trata o texto de posicionamento crítico acerca do controle 
da publicidade dirigida à criança, combatendo a ideia de direito à liberdade da publicidade para alcançar a 
promoção de vendas, visto a influência negativa que essa exerce nos pequenos. Traz à lume a decisão da 
Corte Constitucional da Colômbia quanto à publicidade do tabaco, ao enfatizar quão oportuna é a 
discussão sobre o tema no Brasil, mostrando que existem outros instrumentos jurídicos a exemplo do 
Conanda e do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a Constituição de 1988. Por fim, ratifica a 
necessidade de proteção dos direitos e da dignidade da criança em detrimento ao lucro incomensurável 
dos comerciantes.   

d) Buscando o discurso publicitário como um tipo de produção simbólica que objetiva fazer a aproximação 
entre o produto anunciado e o público-alvo, o artigo tem como objetivo analisar a publicidade à luz dos 
instrumentos jurídicos brasileiros, considerando a propaganda como um indicador privilegiado do contexto 
sociocultural onde é veiculada. A hipótese desenvolvida é que a publicidade recupera os elementos que 
fazem parte do repertório da cultura da sociedade a qual se dirige e, assim, pode ser considerada um 
reflexo das relações de sociabilidade e da cultura dessa sociedade. Nesse caso específico, a criança é um 
ser extremamente vulnerável, cabendo ao Estado protegê-la a exemplo do que acontece com outros países 
como a Colômbia.  

e) Defendendo a ideia de que a publicidade dirigida ao público infantil é danosa porque pressiona as crianças 
a desejarem cada vez mais bens de consumo, associando-os a um discurso enganoso de alegria, 
felicidade e status social, o artigo apresenta de forma analógica as repercussões ocorridas no Brasil e na 
Colômbia acerca dos instrumentos jurídicos que regem o bem estar das pessoas, especialmente, as 
crianças. Baseado no Conanda conclui que, além de trazer sofrimento às crianças que não podem adquirir 
esses bens devido à falta de recursos financeiros, essa pressão causa estresse familiar e não pode ser 
devidamente elaborada pelos pequenos, cujo senso crítico ainda está em desenvolvimento. 

 

42) A dicotomia que representa o tema central do texto é 

 
a) direitos fundamentais X convivência familiar. 
b) liberdade de publicidade  X promoção de vendas. 
c) direcionamento da publicidade X comunicação à criança. 
d) liberdade de comércio X  liberdade de expressão. 
e) linguagem infantil X  linguagem dos adolescentes.  
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43) De acordo com a norma padrão culta da língua, é INADEQUADA a ausência do acento indicativo de crase  na 

seguinte relação de regência:  
 

a) “tomando por base justamente a diferença entre o direito à publicidade comercial (...)”(1º.§) 
b) “(...) para as considerações jurídicas sobre a constitucionalidade das limitações legais e regulamentares 

                                                                                                                                                  (...)” (2º.§) 
c) “(...) “pois retira a base jurídica dos que, interessados prioritariamente no comércio,(...) ( 1º.§) 
d) “(..) e as limitações da publicidade que vise a captação de vontades, (...)” ( 1º.§) 
e) “(...),contribuindo para que na vida social brasileira a criança e o adolescente sejam tratados como 

prioridades. (5º.§) 
 

44) No trecho, “Essa diferenciação entre o direito à liberdade da publicidade com o objetivo de promoção de 

vendas e, portanto, como capítulo da liberdade de comércio,(...)”, a palavra em destaque estabelece, com o período 
anterior, valor semântico de  
 

a) conclusão. 
b) causa. 
c) explicação. 
d) consequência. 
e) oposição.   

  

45) O trecho em que há falta de paralelismo entre os termos, de acordo com a norma culta padrão, é 

 
a) “(...) era a publicidade do tabaco e, tomando por base justamente a diferença entre o direito à publicidade 

comercial e o direito de livre expressão,(...)” ( 1º.§) 
b) “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à vida..., (...)”( 2º.§) 
c) “(...) em relação aos direitos da criança e do adolescente, de modo especial na Convenção sobre os 

Direitos da Criança, incorporada ao sistema normativo brasileiro em 1990.” ( 3º.§) 
d) “Voltando à observação inicial, essa Resolução do Conanda tem perfeito enquadramento nas disposições 

constitucionais e contribui (...)” ( 5º.§) 
e) “para que se dê efetividade aos direitos fundamentais das crianças, enquanto seres humanos, assim como 

aos direitos e garantias que lhes são especificamente assegurados (...) “ ( 2º.§) 
 

46) Em relação à palavra em destaque, o fragmento que apresenta valor sintático- semântico diferente é 

 
a) “(...) e não à liberdade de expressão, que é um direito fundamental da pessoa humana.”(1º.§) 
b) “(...) retira a base jurídica dos que, interessados prioritariamente no comércio, tentam sustentar a alegação 

de inconstitucionalidade das normas legais (...) “ (1º.§) 
c) “(...) direito à publicidade comercial e o direito de livre expressão, que é atributo da pessoa humana 

universalmente consagrado, (...) “ ( 1º.§) 
d) “(...) Resolução 163/2014, que é expressão do cumprimento das competências,(...) (5º.§) 
e) “(...) cumprimento das competências, que são direitos e obrigações jurídicas do Conanda e que, 

efetivamente, é um passo importante (...) (5º.§) 
 

47) A derivação verbo/ nome de mesma relação semântica está contemplada no seguinte par: 

 
a) direcionar / direito 
b) cumprimentar / comprimento 
c) disponibilizar / dispositivos 
d) alegar / alegação 
e) dignificar / dignidade 

 
 

http://www.jb.com.br/dalmo-dallari/noticias/2014/04/26/publicidade-danosa-a-crianca/
http://www.jb.com.br/dalmo-dallari/noticias/2014/04/26/publicidade-danosa-a-crianca/


Concurso Público Técnico-Administrativo - UNIRIO                                           2014 Biólogo / Zoologia 

14 

 

48) A CORRETA identificação da função sintática do pronome sublinhado está indicada em 

 
a) “(...) e garantias que lhes são especificamente asseguradas em documentos jurídicos internacionais, (...)” 

(2º§) – adjunto adnominal 
b) “(...) vincula-se à questão da liberdade de comércio e não à liberdade de expressão” – sujeito 
c) “(...) cujo artigo 72 dispõe que as obrigações nele previstas não excluem” (3º§) –  complemento nominal  
d) “(...) com a intenção de persuadi-la para consumo de qualquer produto ou serviço (...)” (4º§) – objeto direto 
e) “ (...) não excluem da prevenção especial outras decorrentes dos princípios por ela adotados.” (3º§) –  

objeto indireto  
 

49) No 3º parágrafo, a palavra ou expressão que faz a coesão entre as duas exposições, a saber: dos 

instrumentos jurídicos e dos dispositivos do Estatuto da Criança é 
 

a) cujo artigo. 
b) entre suas atribuições. 
c) nele. 
d) outras decorrentes. 
e) A isso tudo. 

 

50) O ponto de vista defendido pelo enunciador acerca da influência da propaganda na vida das crianças é 

 
a) “São abusivos os anúncios que contém linguagem infantil, trilhas sonoras de músicas infantis, desenho 

animado, promoção de distribuição de prêmios (...) (4º§). 
b) “Não tem cabimento a alegação de inconstitucionalidade da Resolução 163/2014, que é expressão do 

cumprimento das competências (...) (5º§). 
c) “ A Corte rejeitou a alegação de inconstitucionalidade das limitações jurídicas à publicidade comercial, para 

a proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana.” (1º§) 
d) “O controle da publicidade dirigida à criança vincula-se à questão da liberdade de comércio e não à 

liberdade de expressão, (...) (1º§) 
e) “ Um dos instrumentos jurídicos tendo por objetivos garantir a efetividade desses dispositivos 

constitucionais  é o Conselho Nacional dos direitos da Criança e do Adolescente ( Conanda) (3º§). 
 

51) A expressão Essas considerações, no início do 2º parágrafo, refere-se 

 
a) ao pronunciamento da Corte Constitucional Colombiana, especificamente, retomando o argumento de 

autoridade do 1º parágrafo. 
b) à rejeição de alegação de inconstitucionalidade e das limitações jurídicas, ratificando a negação 

predominante no texto. 
c) à decisão sugerida no final de 2013,exclusivamente, contrapondo essa ideia à exposta no 2º parágrafo 

como argumento mais forte.  
d) à valorização a ser dada ao longo do texto acerca da posição brasileira sobre a propaganda e a influência à 

formação infantil, corroborando a tese defendida. 
e) ao exposto no 1º parágrafo, abrindo um novo estágio no processo de argumentação. 

 

52) No trecho: “ (...) e contribui para que o Brasil dê efetividade às obrigações jurídicas assumidas 

internacionalmente com relação à proteção (...) ( 5§), a oração em destaque indica, semanticamente, em relação à 
anterior, ideia de 
 

a) causa. 
b) concessão. 
c) proporção. 
d) consequência. 
e) finalidade. 
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53) Uma estratégia de argumentação utilizada pelo enunciador do texto é 

 
a) discorrer sobre a influência da Conanda nas atitudes dos adolescentes. 
b) expor diferentes comparações relativas às situações semelhantes em diferentes países. 
c) apresentar o que ocorreu na Corte Constitucional da Colômbia com a publicidade do tabaco. 
d) exemplificar a reação das crianças perante determinadas propagandas vinculadas na TV no ano de 2013. 
e) relatar fatos que influenciaram a decisão da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. 

 

54) Para a finalização de seu texto, o enunciador utiliza a seguinte estratégia: 

 
a) Ratifica o exposto no artigo 227 da Constituição, exemplificando com caso concreto. 
b) Retoma o exposto no 3º§, apresentando as propriedades da Conanda e da Constituição. 
c) Fixa as diretrizes de novas ações para evitar novos abusos. 
d) Descreve a necessidade de cumprimento das obrigações internacionais. 
e) Determina diretrizes efetivas para novos procedimentos em âmbito nacional. 

 

55) A linguagem predominante no texto  é a referencial porque o produtor do texto 

 
a) utiliza processos expressivos para introduzir sentidos diferentes de palavras e expressões. 
b) apresenta modificações na estrutura das orações subordinadas. 
c) discorre acerca de  fatos reais para defesa de seu ponto de vista. 
d) confronta elementos diversos com a presença de conjunções coordenadas. 
e) amplia o sentido das expressões populares com emprego de relações do tipo parte pelo todo. 

 

56) O texto argumentativo é estruturado em três grandes partes, a saber: introdução, desenvolvimento e 

conclusão. Para sustentar seus argumentos, no desenvolvimento, o enunciador utiliza a seguinte estratégia de 
argumentação: 
 

a) argumento de autoridade, ao citar instrumentos jurídicos brasileiros. 
b) relação causa / consequência, ao citar instrumentos jurídicos de outros países. 
c) dados numéricos, ao propor levantamento de diferentes resoluções vinculadas à Secretaria de Direitos 

Humanos. 
d) analogia, ao comparar diferentes propagandas comerciais destinadas às crianças. 
e) ilustração, ao contar fatos de exploração infantil ocorridos em diferentes famílias. 

 

57) O enunciador vai construindo o seu ponto de vista ao longo do texto. Os vocábulos utilizados que corroboram, 

semanticamente, o ponto de vista defendido é 
 

a) maliciosamente / abusos. 
b) obrigação / diretrizes. 
c) direcionamento / prioritário. 
d) colecionáveis / distribuição. 
e) linguagem infantil / disposição jurídica. 
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58) Há marca de oralidade no seguinte trecho:  

 
a) “(...), para que se dê efetividade aos direitos fundamentais das crianças, (...) assim como os direitos (...)”  

                                                                                                                                                   ( 2º.§) 
b) “ (...) incluindo-se aí, evidentemente, a competência para o estabelecimento de diretrizes (...) ( 3º.§) 
c) “A isso tudo se acrescentam inúmeros dispositivos do Estatuto da criança e do Adolescente, lei número 

8.069, (...)” ( 3º.§) 
d)  “ (...) que configuram obrigações do Estado brasileiro, que o Conanda editou a Resolução 163/2014, (...) “ 

                                                                                                                                               ( 4º. §) 
e) “ Essas considerações são necessárias e oportunas no Brasil,(...) ( 2º.§) 

 

59) A CORRETA classificação da predicação dos verbos em destaque está contemplada em  

 
a) “Essa distinção é essencial, pois retira a base jurídica” (transitivo indireto). 
b) “A Corte rejeitou a alegação de inconstitucionalidade das limitações jurídicas (...)” (transitivo direto e 

indireto). 
c) “A questão que suscitou o pronunciamento da Corte (...)”(transitivo direto). 
d) “A resolução considera abusivo o direcionamento da publicidade (...)” (verbo de ligação). 
e) “(...) para que se dê efetividade aos direitos fundamentais da criança (...)” (verbo transitivo direto). 

 

60) A função das aspas no 2º. e no 3º. parágrafos é 

 
a) representar uma legenda jurídica.  
b) assinalar uma crítica irônica. 
c) realçar o sentido de uma expressão. 
d) destacar uma transcrição textual. 
e) separar uma expressão explicativa. 

 

61) Suponha que um usuário está utilizando um computador com Sistema Operacional Windows e, para liberar 

espaço no disco rígido (Hard Disk - HD) do computador, resolveu apagar alguns arquivos do HD da seguinte forma: 
selecionar o arquivo, clicar com o botão direito do mouse e, posteriormente, escolher a opção Excluir. Após terminar 
de apagar todos os arquivos desejados, ele percebeu que apagou por engano um arquivo muito importante. A fim 
de recuperá-lo, o usuário deve 
 

a) acessar a Cache, selecionar o arquivo que deseja recuperar, clicar com o botão direito do mouse e 
escolher a opção Restaurar. 

b) acessar o diretório onde estava o arquivo que deseja recuperar, clicar com o botão direito do mouse e 
escolher a opção Restaurar. 

c) acessar a Lixeira, selecionar o arquivo que deseja recuperar, clicar com o botão direito do mouse e 
escolher a opção Restaurar. 

d) o arquivo não pode ser recuperado sem a utilização de ferramentas específicas para a recuperação de 
arquivos. 

e) desligar o computador para que este atualize o controle dos arquivos a serem recuperados. 
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62) Uma loja decide dar um prêmio aos funcionários que alcançarem vendas 50% acima da meta estipulada. 

Suponha uma tabela em que cada linha terá os dados de um vendedor, na coluna C terá a meta de cada vendedor 
(valor na moeda brasileira Real) e na coluna D, o somatório da venda de cada vendedor no período pré-estipulado 
(valor em Reais). Deseja-se que as palavras "Recebe Prêmio" e "Não Recebe Prêmio" sejam colocadas 
automaticamente na coluna E em função dos valores presentes nas colunas C e D. Como exemplo, o conteúdo da 
célula E2 seria 
 

a) =SE(D2>(C2*1,5);ENTÃO ="Recebe Prêmio"; SENÃO="Não Recebe Prêmio"). 
b) =CASO(D2>(C2*1,5);"Recebe Prêmio";"Não Recebe Prêmio"). 
c) =CASO(D2>(C2*1,5);ENTÃO ="Recebe Prêmio"; SENÃO="Não Recebe Prêmio"). 
d) =SE(D2>(C2*1,5);"Recebe Prêmio";"Não Recebe Prêmio"). 
e) =CONDIÇÃO(SE(D2>(C2*1,5);"Recebe Prêmio";"Não Recebe Prêmio")). 

 

63) Após fazer várias buscas na internet, um profissional não salvou, como anotação em papel nem utilizando a 

pasta adequada do navegador de internet, os endereços dos sites interessantes que visitou. Para não precisar 
realizar as buscas novamente, o profissional poderá ter acesso aos sites visitados na lista presente 
 

a) na cache do computador. 
b) nos cookies armazenados localmente. 
c) no diretório de downloads local. 
d) nos favoritos do navegador utilizado. 
e) no histórico de navegação do navegador utilizado. 

 

64) Para proteger a rede (ou um sistema) de uma empresa, impedindo que hackers ou softwares mal-

intencionados (como worms) obtenham acesso aos computadores através da rede ou da Internet, a empresa deve 
instalar um 
 

a) Bloqueador de Pop-ups. 
b) Bloqueador de Spam. 
c) Firewall. 
d) DNS. 
e) Phishing. 

 

65) Suponha que você está viajando a trabalho e deve encaminhar relatórios diários sobre as reuniões, em um 

arquivo digital, para seu chefe. Nesse caso, considere as seguintes possibilidades pelas quais você pode 
encaminhar diariamente os seus relatórios: 
 

I) Salvando o arquivo na área de trabalho do seu computador. 
II) Enviando mensagens eletrônicas (e-mail) para o chefe, anexando relatórios. 
III) Utilizando um serviço de armazenamento de dados em nuvem, salvando os relatórios em uma área de 

dados, compartilhada entre você e o seu chefe, e enviando, em seguida, mensagens eletrônicas (e-mail) 
para seu chefe, informando o armazenamento dos relatórios. 

 
 A(s) assertivas, VERDADEIRA(S) é(são), somente 
 

a) I e III. 
b) II e III. 
c) I e II. 
d) I. 
e) II. 

 
 
 
 

mshelp://windows/?id=85b8c3e6-28c4-464d-b883-7764d16f54a2#gtmt_malicious_software_def
mshelp://windows/?id=85b8c3e6-28c4-464d-b883-7764d16f54a2#gtmt_malicious_software_def
mshelp://windows/?id=33a9d478-ea9c-4bf3-83da-96819d601bf2#gtmt_worm_def
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66) O servidor público, segundo a Lei nº 8.112/90 e atualizações, responde civil, penal e administrativamente pelo 

exercício irregular de suas atribuições funcionais, EXCETO: 
 

a) a indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada em única parcela em 
trinta dias, não se admitindo parcelamento aos servidores aposentados ou que se encontre preso. 

b) nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à 
autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente 
para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, 
ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. 

c) a responsabilidade civil decorre de ato comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário 
público ou a terceiros.  

d) a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do 
valor da herança recebida.  

e) as sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si, mas a 
responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a 
existência do fato ou sua autoria.  

 

67) No ano de 2012, a UNIRIO realizou concurso público para o cargo de Professor Adjunto I, sendo aprovado no 

certame Marcus Silva, que nomeado em portaria pelo Reitor, tomou posse e, no prazo legal, entrou em exercício. Na 
avaliação para o desempenho do cargo decorrente do estágio probatório, verificou-se sua justa adequação a quase 
todos os fatores descrito na lei 8.112/90, exceto o dever de produtividade científica. Considerando essa situação 
hipotética, analise a questão do estágio probatório e os deveres funcionais do servidor Marcus Silva, conforme a lei 
regente: 
 

a) A ética no serviço público, assiduidade, responsabilidade, comportamento e a higiene pessoal são causas 
que podem levar o servidor à reprovação no estágio probatório, enquanto o dever da produtividade é 
relativizado por ser um fator subjetivo, não passível de exoneração. 

b) Caso adquirisse estabilidade no cargo de professor, só mediante sentença judicial poderia perdê-lo, em 
virtude de, após estágio probatório em que se afere a capacidade para o desempenho do cargo, pois o 
servidor Marcus Silva violou apenas um fator, o da produtividade, cumprindo os demais de forma integral. 
Nesse caso, o servidor Marcus Silva, apenas, foi reprovado parcialmente no estágio probatório e assim não 
será exonerado. 

c) Durante o estágio probatório se afere apenas a aptidão para o desempenho do cargo, Marcus Silva não 
poderá ser exonerado, apenas, em razão da infringência de apenas um dever funcional, o da 
produtividade, que deveria se somar a todos os outros fatores, para somente levar à reprovação no estágio 
probatório. Assim o servidor Marcus Silva não será exonerado. 

d) No estágio probatório se afere a aptidão e a capacidade para o desempenho do cargo de professor, no qual 
entre outros fatores, exige-se o de produtividade científica que não foi comprovada. Assim o servidor 
Marcus Silva não foi aprovado no estágio probatório e será exonerado, independentemente do 
cumprimento dos outros fatores indicados em lei. 

e) Mesmo que Marcus Silva fosse servidor estável da UNIRIO, somente seria afastado do serviço público 
devido à reprovação no estágio probatório sob o fundamento da baixa produtividade aliado à baixa 
assiduidade, já que no estágio probatório se afere, apenas, a capacidade para o desempenho do cargo. 

 

68) A reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por 

decisão judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, conforme a Lei 8.112/90, denomina-se  
 

a) aproveitamento. 
b) readaptação. 
c) recondução. 
d) reintegração. 
e) disponibilidade. 
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69) Na reintegração de servidor e encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao 

cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo. Quando o cargo público foi extinto, por 
decorrência no campo do avanço tecnológico, o servidor não será demitido, mas colocado em 
 

a) aproveitamento. 
b) readaptação. 
c) disponibilidade. 
d) recondução. 
e) na reserva. 

  

70) No caso de deslocamento de cargo de provimento efetivo, por interesse da administração, ocupado ou vago no 

âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão 
central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC), denomina-se 
 

a) ajustamento de lotação e da força de trabalho.  
b) reserva renumerada. 
c) redistribuição. 
d) reorganização de órgão ou entidade.  
e) disponibilidade ou aproveitamento. 

 


