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CONHECIMENTOS BÁSICOS
Português
Atenção:

Considere o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 7.
Ópera é um tipo de teatro no qual a maioria ou todos os personagens cantam durante a maior parte do tempo ou o

1

tempo todo. Nesse sentido, é muito óbvio que ela não seja realística, e com frequência, no decorrer de seus mais de
quatrocentos anos de história, tem sido considerada exótica e estranha. Além disso, é quase sempre bastante cara de se
encenar e de se assistir. Em nenhum momento da história a sociedade, como um todo, conseguiu sustentar facilmente os
custos exorbitantes da ópera. Por que, então, tanta gente gosta dela de maneira tão profunda? Por que dedicam suas vidas

5

a apresentá-la, escrever sobre ela, assistir a ela? Por que alguns fãs de ópera atravessam o mundo para ver uma nova
produção ou ouvir um cantor favorito, pagando imensas quantias por esse fugaz privilégio? E por que a ópera é a única
forma de música erudita que ainda desenvolve de modo significativo novas audiências, apesar de que, no último século ou
por volta disso, o fluxo de novas obras, que uma vez foi seu sangue vital, secou até se reduzir a um débil gotejar?
Essas perguntas são mais sobre a ópera tal como ela é hoje em dia: sobre aquilo em que a ópera se tornou no início

10

do século XXI. No que se segue teremos muito a dizer sobre a história de nosso tema, sobre as maneiras em que a ópera
se desenvolveu durante sua jornada de quatrocentos anos até nós; mas nossa ênfase será sempre no presente, no efeito
que a ópera continua a ter sobre as audiências no mundo inteiro. Nosso objetivo é lidar com uma forma de arte cujas obras
mais populares e duradouras foram quase sempre escritas num distante passado europeu, [...] mas cuja influência em
15

muitos de nós – e cuja significância em nossa vida hoje em dia – é ainda palpável. A ópera pode nos transformar: física,
emocional e intelectualmente. Queremos investigar por quê.
(Carolyn Abbate e Roger Parker. Uma história da ópera: os últimos quatrocentos anos. Trad. Paulo Geiger. 1.ed. São Paulo:
Companhia das Letras, 2015, p. 21-22)

1.

2.

3.

2

Os autores do texto
(A)

apontam que a ópera é sempre bastante dispendiosa porque esse tipo de teatro renuncia a personagens que não se
fazem presentes em cena por meio do canto.

(B)

acusam a incongruência que existe entre a sociedade sustentar produções caríssimas e as pessoas, diferentemente deles
mesmos, não investigarem o que justificaria manter esses projetos.

(C)

indicam como usual que se tome a ópera como um gênero dramático excêntrico, pelo fato de representar situações
estranhas ao que se considera "vida real".

(D)

expressam as intenções que têm ao escrever a história da ópera, demonstrando acreditar que a melhor maneira de fazê-lo
é fixar-se na atualidade, auge dessa manifestação erudita.

(E)

anunciam que têm muito a dizer e deixam entrever que suas reflexões desnudarão alguns mitos sobre a ópera, como a
visão idealizada de que a profusão de obras já constituiu o sangue vital desse tipo de teatro.

Tem sustentação no texto a ideia de que
(A)

a efemeridade é um traço característico de todo objeto, fato, ou acontecimento cultural, que merece reprovação.

(B)

obras eruditas têm, como sempre tiveram, público cativo, mas, em vista das atuais tendências musicais, ele está prestes a
se esgotar.

(C)

as formas de arte que mais se eternizam são as que têm raízes na tradição popular, sustentáculo das legítimas
expressões culturais.

(D)

obras de arte concebidas em certa cultura podem ter seu valor depreciado quando o eventual fruidor fizer parte de outro
contexto cultural.

(E)

as questões fundamentais sobre a ópera são passíveis de ser postas e respondidas somente no contexto do século XXI,
depois de uma jornada de quatrocentos anos até a contemporaneidade.

A frase em que o segmento destacado expressa uma circunstância restritiva é:
(A)

(linha 2) Nesse sentido, é muito óbvio que ela não seja realística. [...]

(B)

(linha 3) Além disso, é quase sempre bastante cara de se encenar e de se assistir.

(C)

(linha 4) Em nenhum momento da história a sociedade, como um todo, conseguiu sustentar facilmente os custos
exorbitantes da ópera.

(D)

(linha 10) Essas perguntas são mais sobre a ópera tal como ela é hoje em dia [...]

(E)

(linha 13) Nosso objetivo é lidar com uma forma de arte cujas obras mais populares e duradouras foram quase sempre
escritas num distante passado europeu.
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4.

Queremos investigar por quê. (final do texto)
Ficarão preservadas a correção e a clareza da frase acima, sem prejuízo do sentido original, com a substituição do segmento
destacado por

5.

6.

(A)

suas razões.

(B)

o seu porquê.

(C)

por que motivos.

(D)

porque ela nos transforma.

(E)

seja qual for as motivações disso.

Segmentos do texto estão, abaixo, associados a outras formulações. A que NÃO prejudica o sentido e a correção originais é:
(A)

(linha 1) no qual a maioria ou todos os personagens cantam / cujos personagens, a maioria ou todos, cantam.

(B)

(linhas 4 e 5) conseguiu sustentar facilmente os custos exorbitantes da ópera / obteve facilmente recursos para custear os
gastos excessivos da ópera.

(C)

(linhas 5 e 6) Por que dedicam suas vidas a apresentá-la, escrever sobre ela, assistir a ela? / Qual a causa de dedicarem
suas vidas a apresentar, escrever e assistir a ela.

(D)

(linha 7) pagando imensas quantias por esse fugaz privilégio / se forem pagar imensas quantias por esse privilégio
instantâneo.

(E)

(linha 8) que ainda desenvolve de modo significativo novas audiências / que desenvolve, ainda que de maneira significativa, novas audiências.

Considere a frase abaixo e as assertivas I, II e III.
E por que a ópera é a única forma de música erudita que ainda desenvolve de modo significativo novas audiências, apesar de
que, no último século ou por volta disso, o fluxo de novas obras, que uma vez foi seu sangue vital, secou até se reduzir a um
débil gotejar?

I. O segmento apesar de que introduz ideia naturalmente compatível com a expressa na primeira parte do enunciado, de
modo que a expectativa criada na porção inicial se harmoniza com o que vem a seguir na frase.

II. A palavra até, que usualmente sinaliza o ápice de uma ação, tem esse sentido prejudicado em virtude de vir associada à
ideia expressa por débil.

III. Se uma vírgula fosse introduzida antes da palavra ou, não haveria prejuízo para a correção original.
É correto o que se afirma APENAS em

7.

(A)

I.

(B)

I e II.

(C)

II e III.

(D)

II.

(E)

III.

Em nenhum momento da história a sociedade, como um todo, conseguiu sustentar facilmente os custos exorbitantes da ópera.
Na frase acima, a locução verbal está empregada com regência idêntica à presente em:
(A)

O crítico elegeu o jovem cantor o maior artista da temporada.

(B)

Apresentou-nos currículo repleto de menções honrosas.

(C)

Sem falsa modéstia, recebeu a ovação com elegância e alegria.

(D)

Tentou cantar de modo condizente com as recomendações do maestro.

(E)

Jamais se afastou daquele velho conselho do pai.
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Atenção:

Considere o texto abaixo para responder às questões de números 8 a 12.
O conceito de vergonha recobre um campo de significados bastante amplo e rico. Para o Dicionário Aurélio, por

1

exemplo, vergonha significa: a) desonra humilhante; opróbrio, ignomínia; b) sentimento penoso de desonra, humilhação ou
rebaixamento diante de outrem; c) sentimento de insegurança provocada pelo medo do ridículo, por escrúpulos etc.;
timidez, acanhamento; d) sentimento da própria dignidade, brio, honra. O Dicionário Larousse traz aproximadamente as
mesmas definições, mas acrescenta novas associações como: medo da desonra e embaraço. O Dicionário Lexis apresenta

5

ainda algumas definições com nuanças diferentes: indignidade, sentimento penoso de baixeza, de confusão, sentimento de
desconforto provocado pela modéstia, sentimento de remorso. O que chama a atenção nas definições de vergonha é não
somente a diversidade dos significados atribuídos a este sentimento, mas também, e sobretudo, o fato de alguns destes
significados serem opostos: desonra/honra, indignidade/dignidade, humilhação/brio. Tal oposição, observada por Harkot-de-La-Taille, faz esta autora perguntar-se que palavra é esta que recobre o não e o sim, a ausência e a presença, o temível e

10

o desejável.
Uma forma comum de pensar este sentimento é afirmar que ele é simplesmente desencadeado pela opinião de
outrem. É o que, por exemplo, sugere a definição de Spinoza segundo a qual a vergonha é a tristeza que acompanha a
ideia de alguma ação que imaginamos censurada pelos outros. E é o que, explicitamente, a antropóloga Benedict afirma em
seu estudo sobre a sociedade japonesa. Para ela, as culturas da vergonha enfatizam as sanções externas, opondo-se às

15

verdadeiras culturas da culpa, que interiorizam a convicção do pecado. Quanto ao sentimento de vergonha, escreve que
alguém poderá envergonhar-se quando é ridicularizado abertamente, ou quando criar a fantasia para si mesmo de que o
tenha sido. Todavia, não acreditamos que tudo esteja dito assim; a vergonha pressupõe um controle interno: quem sente
vergonha julga a si próprio. Lembremos o fato notável de que a vergonha pode ser despertada pela simples exposição,
mesmo que não acompanhada de juízo negativo por parte dos observadores. Com efeito, certas pessoas sentem vergonha

20

pelo simples fato de estarem sendo observadas. O rubor pode subir às faces de alguém que está sendo objeto da atenção
de uma plateia, mesmo que esta atenção seja motivada pelo elogio, pelo recebimento de um prêmio, portanto
acompanhada de um juízo positivo. Este tipo de vergonha não deixa de ser psicologicamente misterioso: por que
será que as pessoas sentem desconforto ao serem “apenas” observadas, mesmo que esta observação não contenha
ameaças precisas, mesmo que ela seja lisonjeira?

25

(Adaptado de: LA TAILLE, Y. O sentimento de vergonha e suas relações com a moralidade. Psicologia: Reflexão e Crítica, São
Paulo: Scielo, 2002, 15(1), p. 13-25)

8.

9.

4

O primeiro parágrafo do texto autoriza afirmar:
(A)

A diversidade de significados atribuídos à vergonha comprova o entendimento superficial do sentimento, descrito com
ambiguidade e incoerência nos mais diversos dicionários.

(B)

O uso de mas também e e sobretudo (linha 8) em um mesmo período instaura falta de clareza na redação, já que não é
possível compreender se o elemento agregado é de mesmo nível ou mais importante que o primeiro mencionado.

(C)

O autor recorre a dicionários de prestígio, tomando-os como repositórios inequívocos do conhecimento e da cultura
ocidentais.

(D)

O autor parte de definições que, como espécies de comprovações prévias, conduzem à concordância com a reflexão de
Harkot-de-La-Taille, reportada ao final.

(E)

A oposição comentada revela o quanto há de descuido e precipitação quando se trata de examinar conceitos relacionados
à natureza da alma humana.

O segundo parágrafo valida o seguinte comentário:
(A)

O julgamento de outrem não tem relevância para o sentimento de vergonha, sendo atitude simplória imaginar que o
envergonhado reaja a avalições externas.

(B)

O autor não descarta as ideias de Benedict, mas manifesta a necessidade de relativizá-las, como o comprova o trecho não
acreditamos que tudo esteja dito assim (linha 18).

(C)

As culturas da culpa revelam maior amadurecimento psicológico dos indivíduos do que as culturas da vergonha, uma vez
que estas têm como única referência os valores sociais.

(D)

O autor prioriza o confronto de suas ideias com as de Spinoza e Benedict, dispensando-se de referir fatos ou situações
objetivas em sua argumentação.

(E)

A pergunta ao final faz retroceder a reflexão desenvolvida pelo texto, na medida em que tal indagação reafirma a
impossibilidade de se compreender a vergonha.
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10.

11.

12.

Consideradas definições da palavra vergonha retiradas do Dicionário Aurélio, a alternativa que contém exemplificação correta
é:
(A)

sentimento da própria dignidade, brio, honra (linha 4): “Durante severa discussão, o mais sincero dos amigos indagou-lhe
se não tinha ética e vergonha na cara.”

(B)

sentimento penoso de desonra, humilhação ou rebaixamento diante de outrem (linhas 2 e 3): “Se tiverem vergonha,
honrarão a confiança neles depositada e trabalharão com mais lisura.”

(C)

desonra humilhante; opróbrio, ignomínia (linha 2): “Artista talentoso, o jovem pianista contornou a explícita vergonha
apresentando vários números antes de dirigir a palavra à audiência”.

(D)

sentimento de insegurança provocada pelo medo do ridículo, por escrúpulos etc.; timidez, acanhamento (linhas 3 e 4):
“Todos ficaram constrangidos com o comportamento indecoroso do magistrado; foi de fato uma vergonha.”

(E)

desonra humilhante; opróbrio, ignomínia (linha 2): “Um profundo sentimento de vergonha o impedia de aceitar elogios sem
negar ou diminuir o que nele viam de bom.”

Afirma-se com correção:
(A)

(linhas 4 e 5) Convertida para a voz passiva, a frase O Dicionário Larousse traz aproximadamente as mesmas definições
apresentará a forma “é trazida”.

(B)

(linha 21) Em pelo simples fato de estarem sendo observadas, ocorre o deslize gramatical denominado “gerundismo”,
caracterizado como o emprego indevido de formas no gerúndio.

(C)

(linhas 17 e 18) Em quando é ridicularizado abertamente, ou quando criar a fantasia para si mesmo de que o tenha sido,
os tempos das formas verbais destacadas obedecem à correlação privilegiada na norma-padrão.

(D)

(linha 23) A substituição do segmento não deixa de ser por “é” mantém plenamente o sentido original do período.

(E)

(linhas 22 e 23) O fragmento portanto acompanhada de um juízo positivo pressupõe a forma verbal “seja”, que está
elíptica.

Considerados o contexto e a norma-padrão,
(A)

(linha 13) resulta em incorreção o acréscimo de vírgula entre Spinoza e segundo.

(B)

(linha 24) o emprego de aspas em "apenas" empresta ironia à palavra, tal como em: "Ele foi "apenas" assaltado, sem muita
violência".

(C)

(linha 21) em O rubor pode subir às faces de alguém, está correto o emprego do sinal de crase, assim como o está em “O
sentimento de vergonha é comum à qualquer pessoa”.

(D)

(linha 2) as palavras opróbrio e ignomínia estão corretamente grafadas e acentuadas, assim como o estão as palavras
desta frase: "A ausência de rúbrica nos documentos é mais um deslise para o qual ela tem o intuíto de reinvindicar
tratamento de excessão."

(E)

(linha 18) em a vergonha pressupõe um controle interno: quem [...], os dois-pontos introduzem consequência.
Raciocínio Lógico-Matemático

13.

A quantidade de cartuchos de impressora distribuídos mensalmente para os três escritórios (P, Q e R) de uma empresa é
diretamente proporcional ao número de impressoras de cada escritório. Sabe-se que P possui três impressoras a mais do que o
dobro das impressoras de Q; e que R possui o dobro das impressoras de P. Nessas condições, a quantidade total mensal de
cartuchos distribuídos para os três escritórios juntos é um número que, na divisão por 7, deixa resto igual a
(A)

4.

(B)

6.

(C)

5.

(D)

2.

(E)

3.
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14.

15.

Em um município, a razão entre o número de homens e de mulheres é 91:92, e entre o número de mulheres e o de crianças é
23:5. Nesse município, a razão entre o número de crianças e o de homens é igual a
(A)

83
.
368

(B)

81
.
362

(C)

60
.
81

(D)

25
.
81

(E)

20
.
91

2
dos recursos de uma conta bancária. No final de março foram
9
3
4
retirados
do saldo remanescente (após a retirada de fevereiro). No final de abril, a conta recebeu depósito equivalente a
7
5
do total das retiradas feitas em fevereiro e março. Considere que aumentos ou reduções no saldo da conta nesse período tenham
Em um mesmo ano, no final de fevereiro foram retirados

ocorrido apenas em função das operações anteriormente descritas. Sendo assim, é correto afirmar que, na comparação do saldo
da conta antes da retirada de fevereiro com o saldo após o depósito feito no fim de abril, houve um

16.

(A)

decréscimo de

(B)

aumento de

(C)

decréscimo de

(D)

aumento de

(E)

decréscimo de

1
do valor.
9

1
do valor.
9
2
do valor.
7

2
do valor.
9
2
do valor.
9

As peças de um jogo estão numeradas com a sequência ordenada dos primeiros números inteiros não negativos. Nesse jogo,
sabe-se que:
−

as dez primeiras peças ordenadas devem se submeter à regra A.

−

as cinco primeiras peças ordenadas de numeração par devem se submeter à regra B;

−

as cinco primeiras peças ordenadas de numeração ímpar devem se submeter à regra C;

−

as cinco primeiras peças ordenadas com numeração de número primo devem se submeter à regra D.

De acordo com as regras, as peças do jogo submetidas à regra

17.

(A)

A também estão submetidas à regra C.

(B)

A também estão submetidas à regra D.

(C)

A mas não submetidas à regra B são as mesmas que estão submetidas à regra C.

(D)

A e à regra B, simultaneamente, constituem um conjunto sem elementos.

(E)

B e à regra C, simultaneamente, constituem um conjunto de um único elemento.

Para produzir 900 catálogos, cada um de 240 páginas, uma gráfica consome 250 kg de papel. Se os catálogos produzidos
tivessem 180 páginas cada um, o número de catálogos que poderiam ser produzidos com 780 kg de papel seria igual a
(A)

6

2985.

(B)

3280.

(C)

3744.

(D)

2864.

(E)

3426.
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18.

Há sete participantes de um torneio de tiro ao alvo, cada um disparando um único tiro. Quatro deles (André, Francisco, Sérgio e
José) são experientes, e três deles (Eduardo, Fernando e Gabriel) são novatos. Sabe-se que:
− para que um novato dispare seu tiro, ele deve ser antecedido e precedido por um atirador experiente;
− Fernando é o segundo a disparar seu tiro, enquanto que Sérgio é o último atirador experiente a disparar um tiro;
− Francisco dispara antes do que José dispara seu tiro, mas depois do que André dispara seu tiro.
Dentre as opções abaixo, NÃO é necessariamente correto que

19.

20.

(A)

Gabriel dispare seu tiro depois de Fernando.

(B)

Sérgio dispare seu tiro depois de todos os atiradores novatos.

(C)

Fernando é o primeiro novato a disparar um tiro.

(D)

Eduardo dispare seu tiro antes do que José.

(E)

José dispare seu tiro entre Eduardo e Gabriel.

Maria teve seu primeiro filho no dia em que completou 24 anos e, exatamente 4 anos depois, teve seu segundo filho. Em 2014,
logo após o aniversário de Maria e seus dois filhos, as idades dos três somavam 53 anos. Sendo assim, o ano de nascimento de
Maria é
(A)

1974.

(B)

1978.

(C)

1976.

(D)

1979.

(E)

1980.

Em uma prova de múltipla escolha com 30 questões sobre Legislação de Trânsito, cada resposta correta vale 4 pontos, cada
resposta incorreta vale −1 ponto, e cada resposta em branco vale 0 ponto. Priscila fez essa prova e obteve 82 pontos. Na prova
de Priscila, para cada resposta em branco havia 3 respostas corretas. Sendo assim, a quantidade de questões que Priscila
acertou em sua prova foi igual a
(A)

23.

(B)

19.

(C)

20.

(D)

22.

(E)

21.
Legislação

21.

Considere as seguintes situações:

I. Servidor federal passou a ter exercício em nova sede, no interesse da Administração. Essa mudança foi em caráter
permanente e ele foi obrigado a realizar despesas com sua instalação.

II. Servidor federal realizou viagem à Brasília, fora de sua sede, em caráter transitório, tendo realizado despesas com
passagens aéreas e alimentação.

III. Servidor federal se deslocou a município localizado dentro da região metropolitana em que está localizada sua sede para
realizar trabalho que é exigência permanente do cargo por ele ocupado.
o

Nos termos da Lei n 8.112/90, o servidor fará jus a diárias em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
II, apenas.
III, apenas.

TRT4R-Conhecimentos Básicos1
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22.

Considere as seguintes situações, relacionadas a licenças tiradas por servidor federal:

I. Por motivo de doença do cônjuge, comprovada por perícia médica oficial e com a necessidade de sua assistência direta,
por trinta dias não consecutivos.

II. Para acompanhar cônjuge que foi deslocado para outro ponto do território nacional por tempo indeterminado.
III. Para atividade política, no período que mediou entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo
eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.

IV. Para participar de curso de capacitação profissional por sessenta dias, no interesse da Administração, após ter
completado um quinquênio de efetivo exercício.
o

Nos termos da Lei n 8.112/90, será mantida a remuneração do servidor APENAS em

23.

24.

25.

8

(A)

IV.

(B)

I e IV.

(C)

II e III.

(D)

I e III.

(E)

I, II e III.
o

Sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, regulado pela Lei n 9.784/99, é correto afirmar
que
(A)

órgão é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica.

(B)

todos os atos administrativos devem sempre ser objeto de divulgação oficial.

(C)

o processo pode ser iniciado tanto de ofício como a pedido do interessado.

(D)

o requerimento inicial do interessado deve ser feito sempre na forma escrita.

(E)

a competência exercida pelos órgãos administrativos é irrenunciável, cabendo delegação no caso da edição de atos de
caráter normativo.
o

Nos termos regulados pela Lei n 8.429/92, a pena de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de dez anos, pode ser aplicada quando caracterizado o ato de improbidade administrativa por
(A)

receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou
declaração a que esteja obrigado.

(B)

permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado.

(C)

ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento.

(D)

negar publicidade aos atos oficiais.

(E)

retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.
a

Nos termos do Regimento Interno do TRT da 4 Região, supervisionar os serviços da Assessoria de Juízes e decidir os conflitos
de atribuições entre Juízes de primeiro grau é competência do
(A)

Tribunal Pleno.

(B)

Órgão Especial.

(C)

Presidente do Tribunal.

(D)

Vice-Presidente do Tribunal.

(E)

Corregedor Regional.
TRT4R-Conhecimentos Básicos1
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Noções de Informática
26.

Um usuário do Windows 7 Professional em português clicou, a partir do Painel de Controle, nas seguintes opções:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Rede e Internet;
Exibir o status e as tarefas da rede;
Conexão Local;
Propriedades, na janela Status de Conexão Local, que se abriu;
Protocolo TCP/IP versão 4 (TCP/IPv4);
Propriedades;
Obter um endereço IP automaticamente;
Obter o endereço dos servidores DNS automaticamente;
OK.

Como em uma rede de computadores TCP/IP versão 4, todo computador precisa possuir um endereço IP distinto, esses
procedimentos habilitaram no computador da rede um protocolo capaz de sincronizar automaticamente as configurações de
endereço IP nos computadores da rede por meio de um servidor central, evitando a atribuição do endereço manualmente. Trata-se do protocolo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

27.

Um analista está digitando um texto no Microsoft Word 2013 em português e, após digitar uma palavra, verificou que ela já havia
sido usada outras vezes no parágrafo. Para evitar a repetição, decidiu usar os recursos do Word para escolher uma palavra
sinônima. Para isso, clicou
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

28.

30.

na guia Revisão, na opção Sinônimos do grupo Revisão de texto e, em seguida, clicou em um dos sinônimos disponíveis.
com o botão direito do mouse sobre a palavra, selecionou a opção Sinônimos e clicou em um dos sinônimos disponíveis.
na ferramenta Sinônimos do grupo Texto da guia Página Inicial e, em seguida, selecionou um dos sinônimos disponíveis.
na guia Revisão, na opção Sinônimos do grupo Ortografia e Gramática e, em seguida, selecionou um dos sinônimos disponíveis.
com o botão direito do mouse sobre a palavra e selecionou um dos sinônimos disponíveis.

Um analista selecionou um texto de uma página da Internet que possui um conjunto de formatações de fonte, porém, deseja
colar este texto em um documento sem estas formatações. Para isso, pressionou a combinação de teclas CTRL e C no texto
selecionado da página da Internet e, no documento do LibreOffice Writer versão 4.1.1.2,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

29.

TCP.
DHCP.
SNMP.
HTTP.
SMTP.

pressionou a combinação de teclas CTRL e V.
clicou no menu Editar e na opção Colar texto simples.
pressionou a combinação de teclas CTRL, ALT e V, selecionou a opção Texto simples e clicou no botão OK.
clicou no menu Formatar, na opção Colar Especial..., na opção Texto simples e no botão OK.
clicou no menu Editar, na opção Colar Especial..., na opção Texto sem formatação e no botão OK.

Ferramentas antimalware, como os antivírus, procuram detectar, anular ou remover os códigos maliciosos de um computador.
Para que estas ferramentas possam atuar preventivamente, diversos cuidados devem ser tomados, por exemplo:
(A)

utilizar sempre um antimalware online, que é mais atualizado e mais completo que os locais.

(B)

configurar o antimalware para verificar apenas arquivos que tenham a extensão .EXE.

(C)

não configurar o antimalware para verificar automaticamente os discos rígidos e as unidades removíveis (como pen-drives
e discos externos), pois podem ser uma fonte de contaminação que o usuário não percebe.

(D)

atualizar o antimalware somente quando o sistema operacional for atualizado, para evitar que o antimalware entre em
conflito com a versão atual do sistema instalado.

(E)

evitar executar simultaneamente diferentes programas antimalware, pois eles podem entrar em conflito, afetar o
desempenho do computador e interferir na capacidade de detecção um do outro.

Considerando diferentes organizações e métodos de acesso, em um arquivo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sequencial, as operações de modificações não são simples.
Direto, são necessárias áreas de extensão, que precisam ser reorganizadas.
Indexado, não ocorre atualização do índice quando da inserção de um registro.
Invertido, devem-se determinar funções que gerem maior número de colisões.
Direto, as listas invertidas valem apenas para aquela disposição física do arquivo.

TRT4R-Conhecimentos Básicos1
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34.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A gestão por projetos tem sido utilizada na Administração
pública como um importante instrumento de aperfeiçoamento. Um projeto

Administração Pública
31.

A implementação da Gestão por Processos em uma organização contempla a identificação, gestão, monitoramento e melhoria dos processos, entendido processo
como um conjunto de atividades inter-relacionadas que
transforma insumos (entradas) em produtos (saídas). Entre as ferramentas que fazem parte dessa metodologia
pode-se citar
(A)

a matriz SWOT, que identifica os desafios e oportunidades da organização.

(B)

o fluxograma, utilizado no mapeamento dos processos da organização.

(C)

o Diagrama de Pareto que identifica os pontos críticos de cada processo.

(D)

o benchmarking, que identifica os fatores-chave para
o sucesso dos processos estratégicos.

(E)

(A)

decorre da transformação de um processo de trabalho já existente na organização em ação específica.

(B)

corresponde a uma atividade rotineira da organização, porém atribuída à alta administração.

(C)

constitui uma atividade de execução única, com tempo de execução determinada, que tem como características, entre outras, a singularidade.

(D)

envolve as fases de concepção, planejamento, execução e monitoramento, cabendo ao gerente de
projeto a atuação em todas essas etapas.

(E)

insere-se no planejamento estratégico da organização, sendo que o conjunto de projetos definidos
como estratégicos correspondem à missão da organização.

_________________________________________________________

o mapa estratégico, que aponta a cadeia de valor
gerada pelo conjunto de processos da organização.

Gestão de Pessoas

_________________________________________________________

32.

35.

As atividades de uma entidade podem ser agrupadas de
acordo com diferentes critérios de departamentalização.
Uma das formas comumente praticadas para tal grupamento predica a colocação em um mesmo órgão de atividades da mesma natureza, ou afins, também ditas da
mesma especialidade. Trata-se do critério de departamentalização
(A)

por produto.

(B)

funcional.

(C)

por clientela.

(D)

horizontal.

(E)

gerencial.

_________________________________________________________

33.

As redes organizacionais envolvem a agregação de múltiplos atores e interação para compartilhamento de ideias e
recursos de forma ágil e eficiente. O Estado-rede combina
vários princípios da atuação Administrativa, incluindo:

I. Subsidiariedade: o Estado deve ser substituído pela
sociedade quando sua atuação não seja essencial.

II. Flexibilidade: estrutura administrativa flexível para

A síntese dos componentes principais dos sistemas de
gestão de pessoas envolvem os sistemas de ingresso;
desenvolvimento e valorização. As práticas típicas dos sistemas de desenvolvimento são
(A)

coaching; desenvolvimento e avaliação por competências e desenvolvimento político.

(B)

programa de benefícios; socialização e remuneração.

(C)

valorização simbólica; benefícios e recrutamento e
seleção.

(D)

valorização grupal; remuneração e processo de
seleção.

(E)

planejamento de cargos; planejamento
zacional e programas motivacionais.

_________________________________________________________

36.

A avaliação 360° é um formato menos utilizado do que
a popularidade da metáfora de 360° faz supor. Por um
lado, faz sentido utilizá-la, sobretudo, com gestores ou
com supervisores e nos contextos organizacionais em
que a
(A)

gestão dominante seja focada em resultados mensuráveis e que haja a definição clara de competências acordadas por todos os envolvidos nesse método de avaliação.

(B)

gestão tradicional predomina, mantendo controle
prévio e a discricionariedade de benefícios.

(C)

existência da avaliação por objetivos complemente os
resultados de percepção de todos os stackeholders.

(D)

legislação trabalhista permita que todos os fornecedores possam efetivamente opinar sobre o desempenho dos colaboradores que fazem parte desse processo de avaliação.

(E)

cultura dominante se caracterize por valores e práticas reais de grande confiança e de abertura na comunicação.

adaptação às mutações internas e externas.

III. Centralização: existência de um canal exclusivo de
comunicação, com vistas a evitar a dispersão de
esforços.
Está correto o que se afirma APENAS em
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(A)

III.

(B)

II e III.

(C)

II.

(D)

I e II.

(E)

I.

organi-
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37.

Uma contribuição instrumental aplicável ao diagnóstico de
cultura é de Porto e Tamayo, que construíram uma Escala
de Valores Relativos ao Trabalho (EVT). Essa escala tem
como base a teoria de valores humanos de Schwartz
aplicada ao mundo do trabalho e é dividida em quatro
fatores:
(A)

eficiência; criatividade; inovação e respeito ao servidor.

(B)

segurança no trabalho;
status e dinheiro.

(C)

eficácia; inovação; respeito ao servidor e status.

(D)

realização no trabalho; relações sociais; prestígio e
estabilidade.

(E)

qualidade no trabalho; segurança no trabalho; relações de poder e respeito a hierarquia.

41.

Na fase tecnicista da gestão de pessoal a área de recursos humanos passou a
(A)

(A)

é sinônimo do direito de reunião, pressupondo a liberdade da pessoa de agregar-se a outras de forma
permanente ou transitória.

(B)

pode sempre ser limitado por atuação do Administrador público, em face de seu poder de polícia.

(C)

possui um viés positivo, consistente no livre arbítrio
de o indivíduo juntar-se a uma associação, assim
como um negativo, consubstanciado na liberdade de
retirar-se da associação a seu talante, independentemente de qualquer justificativa formal.

(D)

é sempre livre, independentemente dos objetivos
associativos, somente cabendo ao Estado fiscalizar
a respectiva organização, sem poder intervir em sua
constituição ou funcionamento, ressalvada decisão
judicial transitada em julgado.

(E)

somente pode ter seu exercício suspenso em situações
excepcionais, como a de estado de sítio.

relações interpessoais;

_________________________________________________________

38.

O direito de associação assegurado constitucionalmente

_________________________________________________________

42.

recomendar que todo e qualquer processo seletivo
tivesse em seu escopo a necessidade de conter
provas técnicas, garantindo assim a contratação de
pessoal com elevada expertise para a função.

(B)

preocupar-se com os custos da organização e a criar
políticas de recursos humanos que beneficiassem a
produção dando pouco valor às necessidades dos
empregados.

(C)

identificar fatores de desempenho que deveriam ser
praticados por todos os colaboradores em prol da
melhoria da produção e do ambiente de trabalho.

(D)

introduzir os primeiros programas de planejamento
estratégico com foco nas boas práticas de negócios.

(E)

operacionalizar serviços como os de treinamento,
recrutamento e seleção, cargos e salários, higiene e
segurança no trabalho, benefícios e outros.

Os sindicatos, em prol da categoria profissional que representam, possuem legitimidade ativa para a defesa judicial
e administrativa dos interesses
(A)

individuais homogêneos e coletivos, fazendo-o sob a
forma de substituto processual, sempre na dependência de expressa autorização de seus filiados.

(B)

coletivos e difusos, fazendo-o sob a forma de legitimado ordinário, independentemente de expressa autorização de seus filiados.

(C)

individuais homogêneos, coletivos e difusos, como
substituto processual, sempre na dependência de
expressa autorização de seus filiados.

(D)

individuais homogêneos e coletivos, fazendo-o sob a
forma de substituto processual, independentemente
de expressa autorização de seus filiados.

(E)

individuais homogêneos e coletivos, fazendo-o como
legitimado ordinário, sempre na dependência de
expressa autorização de seus filiados.

__________________________________________________________________________________________________________________

Noções de Direito do Trabalho

Noções de Direito Constitucional
39.

NÃO é de competência da Justiça do Trabalho julgar
(A)

mandados de injunção, quando a omissão disser
respeito a matéria sujeita à sua jurisdição.

(B)

ações de danos morais coletivos sofridos por trabalhadores, movida pelo Ministério Público em face de
empregador.

(C)

ação de reintegração de posse movida em decorrência do exercício do direito de greve por trabalhadores da iniciativa privada.

(D)

ação civil pública movida com o objetivo de assegurar a higidez do meio ambiente do trabalho.

(E)

causas entre o Poder Público e servidores estatutários.

_________________________________________________________

40.

O direito de greve no serviço público, a inadmissibilidade
de provas obtidas por meios ilícitos no processo e a liberdade de exercício de qualquer profissão constituem, respectivamente, normas constitucionais de eficácia
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

limitada, contida e plena.
contida, plena e limitada.
contida, limitada e plena.
limitada, plena e contida.
plena, limitada e contida.

TRT4R-An.Jud.-Administrativa-AA

43.

Bernardo, empregado da empresa G, exerce a função X
há onze anos ininterruptos, recebendo adicional de insalubridade pelo exercício desta função. Este mês Bernando,
se surpreendeu porque passou a não receber mais o referido adicional, uma vez que foi descaracterizada a insalubridade pelo exercício da função X por ato de autoridade
competente. Neste caso, de acordo com entendimento
sumulado do TST,
(A)

a descaracterização da insalubridade repercute na
satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a
direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade
salarial.

(B)

ocorreu flagrante ofensa ao direito adquirido, bem
como ao princípio da irredutibilidade salarial, em
razão do exercício da função por mais de cinco anos
ininterruptos.

(C)

ocorreu flagrante ofensa ao direito adquirido, bem
como ao princípio da irredutibilidade salarial, em
razão do exercício da função por mais de dez anos
ininterruptos.

(D)

a empresa G não poderia ter deixado de efetuar o
pagamento do referido adicional sem prévio aviso
com antecedência mínima de trinta dias.

(E)

a empresa G deveria continuar a pagar o referido
adicional por seis meses após a descaracterização,
podendo somente após este período deixar de efetuar o pagamento.
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44.

No tocante ao salário-utilidade, conforme Consolidação
das Leis do Trabalho e jurisprudência do TST, considere:

47.

I. Os percentuais fixados em lei relativos ao salário in

O empregado que, no curso do período aquisitivo, deixar o
emprego e for readmitido no quadragésimo dia subsequente à sua saída

natura apenas se referem às hipóteses em que o
empregado percebe salário mínimo, apurando-se,
nas demais, o real valor da utilidade.

(A)

terá direito a férias.

(B)

não terá direito a férias tendo em vista que a
readmissão ocorreu após 30 dias de sua saída.

II. Não é considerado como salário o valor correspon-

(C)

não terá direito a férias tendo em vista que a
readmissão ocorreu após 15 dias de sua saída.

(D)

não terá direito a férias tendo em vista que a
readmissão ocorreu após 10 dias de sua saída.

(E)

só terá direito se existente em norma coletiva aplicada
a categoria e em vigência quando da saída do empregado.

dente ao vale-cultura.

III. São considerados como salário os seguros de vida
e de acidentes pessoais, bem como a previdência
privada.

IV. O vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integrando a
remuneração do empregado, para todos os efeitos
legais.

_________________________________________________________

48.

I. Adicional noturno.
II. Horas-extras.
III. Repouso Semanal Remunerado.

Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II, III e IV.
II e III.
I, II e IV.
I e II.
III e IV.

Conforme súmula do TST, as gorjetas oferecidas espontaneamente pelos clientes, NÃO servem de base de cálculo
para as verbas indicadas em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

45.

Com relação ao FGTS, no tocante ao Conselho Curador,
considere:

Considere:

_________________________________________________________

Noções de Direito Administrativo

I. Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações e terão mandato de dois anos, vedada a
recondução.

49.

II. O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente, a
cada bimestre, por convocação de seu Presidente e
não havendo convocação nesse período, qualquer
de seus membros poderá fazê-la.

Considere que determinada autoridade pública tenha concedido licença para funcionamento de um estabelecimento comercial sem, contudo, atentar para o fato de que
não estavam presentes os requisitos legais para a
concessão. Referido ato é passível de
(A)

revogação pela mesma autoridade que o praticou,
indicando o vício de legalidade incorrido.

(B)

anulação pela própria Administração, com base no
princípio da autotutela ou pelo Poder Judiciário mediante provocação.

(C)

anulação pela autoridade superior àquela que praticou
o ato, com base no poder de polícia administrativa.

(D)

revogação, pela via judicial, por ofensa aos princípios básicos da Administração pública.

(E)

anulação, pela própria Administração, com base no
princípio da discricionariedade administrativa.

III. As decisões do Conselho serão tomadas com a
presença de no mínimo 1/3 de seus membros, não
possuindo o Presidente direito a voto.

IV. Compete ao Conselho Curador do FGTS fixar critérios para parcelamento de recolhimentos em atraso.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e III.
I e II.
II, III e IV.
I e IV.
II e IV.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

46.

A Comissão de Conciliação Prévia instituída no âmbito de
empresa
(A)
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terá 2/3 de seus membros eleitos pelos empregados,
em escrutínio, secreto, fiscalizado pelo sindicato de
categoria profissional.

(B)

terá 2/3 de seus membros indicados pelo empregador.

(C)

será composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 10
membros.

(D)

haverá 2 suplentes para cada representante titular.

(E)

será composta de, no mínimo, 3 e, no máximo, 7
membros.

II e III, apenas.
II, apenas.
I, II e III.
I e III, apenas.
III, apenas.

50.

Considere que uma sociedade de economia mista controlada pela União, que atua na área de processamento de
dados, pretenda oferecer seus serviços ao mercado privado, com vistas a ampliar suas receitas para além dos
recursos obtidos com a prestação dos serviços à Administração pública. Referida entidade
(A)

dado o regime de direito público a que se submete,
está imune à tributação sobre a prestação dos serviços aos privados.

(B)

sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas inclusive no que diz respeito às obrigações
tributárias.

(C)

passará a caracterizar-se como uma empresa com
fins lucrativos, perdendo a imunidade tributária.

(D)

perde a prerrogativa de ser contratada pela Administração com dispensa de licitação, caso a atuação
caracterize regime de competição no mercado.

(E)

passará do regime de direito público ao de direito privado, mantida, contudo, a obrigatoriedade de observância dos princípios aplicáveis à Administração pública.
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51.

52.

A Administração necessita de um imóvel para instalar um posto de saúde e está estudando as alternativas mais adequadas, do
ponto de vista de valor, localização e prazo para disponibilização. De acordo com a legislação que rege a matéria, afigura-se
possível a
(A)

aquisição precedida de processo licitatório, que somente pode ser dispensado na hipótese de desapropriação.

(B)

permuta, desde que com outro imóvel de igual valor, exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração pública.

(C)

aquisição, com inexigibilidade de licitação, se comprovada a urgência no atendimento do interesse público e observada a
compatibilidade de preço com o mercado.

(D)

locação, dispensado o procedimento licitatório, se comprovado que as necessidades de instalação e localização condicionam a escolha, observada a compatibilidade de preço com o mercado.

(E)

aquisição ou locação, sempre precedida de licitação, cabendo a dispensa apenas na hipótese de permissão de uso incidente sobre imóvel pertencente a outro órgão ou entidade da Administração pública.

Suponha que determinada empresa privada, que costuma participar de licitações e contratar com a Administração pública tenha
o
sofrido condenação definitiva em processo judicial. De acordo com as disposições da Lei n 8.666/93, referida condenação
(A)

poderá ensejar declaração de inidoneidade para participar de licitações e contratar com a Administração, em se tratando
de prática dolosa de fraude fiscal.

(B)

somente poderá ensejar a suspensão ou proibição do direito de contratar com a Administração se ocorrer por prática de
ilícito visando frustrar procedimento licitatório.

(C)

não poderá constituir fundamento para a imputação de sanção administrativa, a qual somente pode se dar no bojo da
execução dos contratos celebrados com a Administração pública.

(D)

autoriza os responsáveis pelos procedimentos licitatórios instaurados a inabilitarem a referida empresa, independentemente de declaração específica de suspensão ou inidoneidade.

(E)

enseja a automática inidoneidade da empresa para contratar com a Administração e a suspensão dos contratos em curso,
se envolver a prática de ato de improbidade administrativa.
Noções de Contabilidade Pública

53.

Determinada entidade do setor público, apresentou a seguinte situação decorrente da execução orçamentária realizada no
exercício de 2014:
−
−
−
−
−
−
−

despesas correntes empenhadas ............................................................................................................
anulação de dotação orçamentária destinada à aquisição de material de consumo ...............................
abertura de crédito especial para despesa de capital ..............................................................................
pagamento de despesas correntes ..........................................................................................................
despesas de capital empenhadas e liquidadas ........................................................................................
despesas correntes liquidadas .................................................................................................................
pagamento de despesas de capital ..........................................................................................................

390
20
30
190
450
270
380

As despesas correntes inscritas em Restos a Pagar NÃO processados e as despesas de capital inscritas em Restos a Pagar
processados em 2014 somam, respectivamente,

54.

(A)

100 e 40.

(B)

200 e 70.

(C)

120 e 40.

(D)

140 e 70.

(E)

120 e 70.

No mês de agosto de 2015, a Prefeitura do Município de Pantanal do Sul arrecadou, concomitantemente ao momento do
reconhecimento do crédito, os valores referentes a:
−
−
−
−
−

alienações de bens imóveis .....................................................................................................................
rendimentos de aplicações financeiras ....................................................................................................
operações de créditos de longo prazo .....................................................................................................
impostos sobre a prestação de serviços – ISS ........................................................................................
concessões e permissões de serviços públicos .......................................................................................

350
150
250
400
100

O montante das receitas efetivas arrecadadas em agosto de 2015 foi de
(A)

700.

(B)

650.

(C)

500.

(D)

750.

(E)

550.
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55.

56.

Determinado Estado da região Sul do Brasil realizou despesa orçamentária com a aquisição de vinte e cinco computadores para
utilização pelos servidores da Secretaria Estadual da Fazenda. Quanto ao impacto na situação líquida patrimonial a referida
despesa é considerada
(A)

uma variação patrimonial ativa que aumenta a situação líquida da entidade e constitui fato contábil aumentativo.

(B)

um aumento do ativo circulante, no balanço patrimonial da entidade, decorrente de um fato contábil permutativo.

(C)

uma despesa de capital, que não reduz a situação líquida patrimonial da entidade e constitui fato contábil permutativo.

(D)

uma despesa corrente que aumenta a situação líquida patrimonial da entidade e constitui fato contábil aumentativo.

(E)

uma variação patrimonial passiva que não aumenta a situação líquida patrimonial da entidade e constitui fato contábil
permutativo.

De acordo com a estrutura do Balanço Patrimonial do setor público, entre outros, integram o Ativo não Circulante
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o realizável a longo prazo, os investimentos e o imobilizado.
os créditos a curto prazo, os estoques e os investimentos.
os valores em caixa, os créditos a curto prazo e os estoques.
os créditos realizáveis a curto e a longo prazo e os investimentos.
a dívida ativa a receber a curto prazo, os investimentos e o imobilizado.

Noções de Orçamento Público
57.

58.

No que tange aos orçamentos públicos, segundo a Constituição Federal, é vedado
(A)

a abertura de procedimento licitatório sem indicação dos recursos financeiros que assegurem o pagamento das despesas
realizadas no exercício financeiro em curso.

(B)

o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, exceto os destinados à seguridade social.

(C)

a arrecadação de receitas correntes não previstas na lei orçamentária anual do ente público.

(D)

a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.

(E)

a realização de despesas ou contratação de pessoal que excedam os limites estabelecidos no Plano Plurianual.

O valor dos recursos recebidos por meio de cota-parte do fundo de participação dos Estados e do Distrito Federal, sob o aspecto
orçamentário, é classificado na origem da receita corrente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

59.

60.

14

transferências correntes.
tributária.
contribuições.
outras receitas correntes.
doações.

Determinado ente público empenhou despesa para a aquisição de 10 veículos novos, destinados à Secretaria Estadual da
Saúde, pelo valor estimado de R$ 450.000,00. A despesa, sob o aspecto orçamentário, é classificada no grupo de natureza de
despesa
(A)

imobilizado.

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

inversões financeiras.
outras despesas de capital.
transferências de capital.
investimentos.

O total das despesas com pessoal do Poder Executivo de determinado Estado, no período de apuração, excedeu o percentual
o
máximo permitido da receita corrente líquida. Nos termos da Lei Complementar n 101/2000, a verificação do cumprimento dos
limites das despesas com pessoal será realizada ao final de cada
(A)

exercício financeiro.

(B)

quadrimestre.

(C)

bimestre.

(D)

semestre.

(E)

trimestre.
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REDAÇÃO

Atenção:
Conforme Edital do Concurso, Capítulo X, itens:
“7. Será atribuída nota ZERO à Prova de Redação que: a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto; b)apresentar textos sob forma não articulada
verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento do texto escrito fora do local apropriado; c) for assinada fora do local
apropriado; d) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; e) for escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade;
f) estiver em branco; g) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível. 8. A folha para rascunho da Redação no Caderno de Provas é de preenchimento facultativo. Em
hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova de Redação pela Banca Examinadora. 9. Na Prova de Redação, deverão ser
rigorosamente observados os limites mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à Redação. 10. A Prova de
Redação terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota
igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos.”

Instruções:
−

NÃO é necessária a colocação de Título na Prova de Redação

Mapa-Múndi
A facilidade de comunicações acabou com esses tanques em que floresciam as diferentes culturas. Quando antes se olhava o
mapa-múndi e via-se cada país de um colorido diferente, podia-se tomar isso ao pé da letra. É verdade que o mundo continuou a
ser uma colcha de retalhos; mas são todos da mesma cor.
(QUINTANA, Mário. Prosa & Verso. Porto Alegre: Globo, 1978, p. 60)

A partir das reflexões de Mário Quintana, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o seguinte tema:

A revitalização das culturas tradicionais e a promoção do respeito à diversidade cultural

TRT4R-An.Jud.-Administrativa-AA

15

Grupo de Estudos TRT Brasil! ~> As aulas são transmitidas ao vivo e depois
disponibilizadas na área do aluno - acessíveis por mais 5 vezes.
+ informações na Pág. do Prof. https://goo.gl/m038c0 ou no site do Curso
Multiplus: http://goo.gl/rVkn76
Aula demonstrativa:
Aula 01 Grupo de Estudos TRT Brasil
Material: http://1drv.ms/1Bt18AD
http://goo.gl/C0p2RT
http://goo.gl/MX6kJY
http://goo.gl/t2bLwk
http://goo.gl/ckYd7I
O material do Grupo está disponível e todos podem acessar. Percebam que nas
pastas das disciplinas há subpastas de nome "Arquivos de Aula" (conteúdo +
questões - com e sem gabarito) e "Quadros de Aula" (fotos dos esquemas
montados em sala) ~>https://goo.gl/Mhzsnc

