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• Nas questões de 1 a 60, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,
use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que expressões
como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que não há restrições
de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

• Sempre que utilizadas, as siglas subseqüentes devem ser interpretadas com a significação associada a cada uma delas, da seguinte forma:
CF = Constituição Federal; CLT = Consolidação das Leis do Trabalho; STF = Supremo Tribunal Federal; STJ = Superior Tribunal de
Justiça; TCU = Tribunal de Contas da União; TRT = Tribunal Regional do Trabalho; DF = Distrito Federal; FGTS = fundo de garantia
do tempo de serviço; CTPS = carteira de trabalho e previdência social.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 7

Domésticas mantêm traços da escravidão

Quase toda família de classe média brasileira tem1

uma trabalhadora doméstica ou uma diarista. Estima-se que

mais de 6 milhões de mulheres exerçam essa função no país,

das quais cerca de 100 mil são sindicalizadas. Apesar dessa4

expressividade, o grupo ainda não conquistou direitos

básicos de outras categorias, mantendo semelhanças, em

alguns aspectos, com os escravos do Brasil Colônia.7

De acordo com estudo do sociólogo Joaze

Bernardino-Costa, após 70 anos de história de organização

política, esse público continua privado, por exemplo, da10

regulamentação da jornada de trabalho e do FGTS, que hoje

é facultativo e depende da boa vontade do empregador.

Segundo Bernardino-Costa, as autoridades e a13

sociedade devem ser mais sensíveis à categoria, que reúne

um conjunto único de características ligadas à exclusão.

Primeiro, encontram-se na base da pirâmide social,16

tradicionalmente subjugada pelas demais classes. Em

segundo lugar, exercem atividades que se aproximam de

reminiscências da escravidão. Por fim, abrangem, em sua19

maioria, um público ligado a três fatores históricos de

discriminação: gênero, classe e raça.

Desta forma, a agenda política das domésticas22

incorpora um ponto de vista único e estratégico, uma vez

que vivenciam, na prática, a bandeira de diferentes

movimentos. “As trabalhadoras domésticas nos impõem a25

revisão do nosso pacto de nação”, diz o pesquisador.

Internet: <www.secom.unb.br> (com adaptações).

QUESTÃO 1

De acordo com o texto, as trabalhadoras domésticas

A constituem a maior categoria sindical do Brasil.

B têm recebido o FGTS em caso de demissão.

C são descendentes dos escravos do Brasil Colônia.

D associam-se a diferentes movimentos sindicais.

E formam um público caracterizado por fatores ligados à

exclusão social.

QUESTÃO 2

No trecho “Primeiro (...) raça” (R.16-21), o presente do indicativo
dos verbos é empregado pelo autor para

A narrar as conquistas históricas das trabalhadoras domésticas.
B atenuar o tom imperativo da mensagem que está sendo

transmitida.
C expressar ações habituais atribuídas às autoridades e à

sociedade.
D designar ações que ocorrerão em um futuro próximo.
E enunciar fatos que caracterizam a categoria das trabalhadoras

domésticas.

QUESTÃO 3

Do emprego da expressão “Quase toda”, no início do texto,
depreende-se que

A todas as casas de uma determinada família brasileira têm uma
empregada doméstica ou diarista.

B há uma empregada doméstica ou diarista para cada família de
classe média brasileira.

C faltam diaristas e empregadas domésticas para o trabalho nas
casas das famílias de classe média.

D a maior parte das famílias de classe média brasileiras contam
com uma trabalhadora doméstica ou com uma diarista.

E a totalidade das empregadas domésticas e diaristas trabalha para
famílias de classe média, no Brasil.

QUESTÃO 4

A locução “Apesar dessa” (R.4) estabelece uma relação de

A conformidade.
B concessão.
C conclusão.
D explicação.
E finalidade.

QUESTÃO 5

Assinale a opção correta a respeito da estruturação do texto.

A O período que inicia o texto indica que o tema central é a
família de classe média brasileira.

B O segundo parágrafo se caracteriza por apresentar uma estrutura
narrativa.

C Os argumentos apresentados pelo sociólogo, em sua pesquisa
sobre as trabalhadoras domésticas, são de natureza quantitativa.

D A expressão “Desta forma” (R.22) introduz a conclusão do texto.
E O último parágrafo do texto contém um exemplo de discurso

indireto.
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QUESTÃO 6

No que concerne à concordância nominal no trecho “um ponto
de vista único e estratégico” (R.23), assinale a opção correta.

A Os adjetivos “único” e “estratégico” se referem ao
substantivo “vista” e, por isso, poderiam ser flexionados no
feminino, mantendo-se o sentido original do texto.

B Há dois substantivos referindo-se ao mesmo adjetivo,
motivo pelo qual todas as palavras estão no masculino
singular.

C Os adjetivos encontrados nesse trecho concordam em
gênero e número com o substantivo “ponto”.

D A regra de concordância, nesse caso, é do tipo facultativa,
já que os adjetivos podem concordar com ambos os
substantivos, ou apenas com o mais próximo.

E Os adjetivos poderiam estar flexionados no plural,
considerando-se que eles se referem a substantivos de
gêneros diferentes.

QUESTÃO 7

Com referência às idéias e à estruturação do texto, bem como
às relações de referência nele estabelecidas, julgue os itens
abaixo.

I A expressão “essa função” (R.3) refere-se à expressão
“trabalhadora doméstica” (R.2).

II A expressão “esse público” (R.10) se refere aos “escravos do
Brasil Colônia” (R.7).

III O sentido e a correção gramatical do texto seriam mantidos
caso a expressão das empregadas domésticas fosse
inserida logo após o vocábulo “categoria” (R.14).

IV De acordo com a linha argumentativa do texto, subentende-
se a expressão os empregados domésticos imediatamente
antes das formas verbais “encontram-se” (R.16), “exercem”
(R.18) e “abrangem” (R.19).

V A correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos
caso se inserisse o pronome elas logo após a expressão
“uma vez que” (R.23-24).

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.
E 5.

QUESTÃO 8

Com relação à acentuação gráfica e à ortografia oficial, assinale
a opção correta.

A Na frase “Essas relações mantêm traços da escravidão”, a
correção gramatical seria mantida caso a forma verbal fosse
grafada com acento agudo em lugar do acento circunflexo.

B No trecho “As empregadas domésticas constituem um
público que parece desprivilegiado pelas políticas
públicas”, as palavras acentuadas obedecem à mesma regra
de acentuação gráfica.

C De acordo com a ortografia oficial, a grafia é igualmente
correta nos pares de expressões que se seguem: hora
extra/hora-extra, super-homem/superomem, anglo-saxônico/
anglosaxônico.

D A justificativa para o acento agudo nas palavras “sensíveis”
e “visíveis” é o fato de elas terminarem em ditongo
crescente.

E A correção gramatical seria mantida se a forma verbal da
frase “Às vezes, o clima impõe dificuldades aos
agricultores” fosse reescrita como imponhe.

Texto para as questões de 9 a 13

A novata

Sandrinha nunca esqueceu o seu primeiro dia na redação.1

Os olhares que recebeu quando se encaminhou para a mesa do
editor. De curiosidade. De superioridade. Ou apenas de
indiferença. Do editor não recebeu olhar algum.4

— Quem é você? — ele perguntou, sem levantar a
cabeça. Sandrinha se identificou.

— Ah, a novata — disse ele. — Você deve ser das boas.7

Recém-formada e já botaram a trabalhar comigo. Você sabe o
que a espera?

— Bem, eu...10

— Esqueça tudo o que aprendeu na escola. Isto aqui é a
linha de frente do jornalismo moderno. Aqui você tem que ter
coragem. Garra. Instinto. Você acha que tem tudo isso?13

— Acho que sim.
Ele a olhou pela primeira vez. Seu sorriso era cruel.
— É o que veremos — disse. — Já vi muita gente16

quebrar a cara aqui. Desistir e pedir transferência para a crônica
policial. É preciso ter estômago. Você tem estômago?

— Tenho.19

Ele gritou:
— Dalva!
Uma mulher aproximou-se da mesa. Tinha a cara de22

quem já viu tudo na vida e gostou de muito pouco. O editor
perguntou:

— Você já pegou o Rudi?25

— Estou indo agora.
— Leve ela.
Dalva olhou para Sandra como se tivesse acabado de28

tirá-la do nariz. Voltou a olhar para o editor.
— Não sei, chefe. O Rudi... 
— Quero ver do que ela é feita. 31

— Está bem.
Luís Fernando Veríssimo. In: Comédias para se ler
na escola, Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

QUESTÃO 9

O tema central desse texto é

A a rotina diária na redação de um jornal.
B o conhecimento obsoleto ensinado nas escolas.
C o primeiro dia de trabalho de uma pessoa recém-formada.
D a dificuldade de se fazer amigos no trabalho.
E a relação trabalhista entre chefes e subordinados.

QUESTÃO 10

Com referência ao emprego da pontuação no texto, assinale a opção
correta.

A Os travessões no início da maioria dos parágrafos marcam o
discurso direto das personagens da narrativa apresentada.

B Feitas as necessárias adaptações na maiusculização, o texto
permaneceria correto se a pontuação da linha 3 fosse
substituída, sucessivamente, pelos sinais de ponto-e-vírgula,
vírgula e ponto-e-vírgula.

C De acordo com a argumentação do texto, as reticências na linha
10 foram empregadas para demonstrar que a personagem
Sandrinha daria uma resposta segura ao editor.

D A ênfase e a estrutura dialógica presentes nas linhas 20 e 21
seriam mantidas se elas tivessem sua pontuação alterada para
comporem uma única linha, do seguinte modo: Ele gritou
Dalva.

E Na linha 31, o sentido da fala permaneceria inalterado se o
ponto final fosse substituído por ponto de exclamação ou por
reticências.



UnB/CESPE – TRT/1.ª Região Caderno A

Cargo 4: Técnico Judiciário – Área: Administrativa – 3 –

QUESTÃO 11

Segundo a norma culta, os pronomes do caso reto devem ser
empregados como sujeitos de verbos, enquanto os pronomes do
caso oblíquo devem ser empregados como objetos de verbos.
No texto, essa regra é desobedecida no trecho

A “ele perguntou, sem levantar a cabeça”.
B “— Ah, a novata — disse ele”.
C “Ele a olhou pela primeira vez”.
D “Leve ela”.
E “como se tivesse acabado de tirá-la do nariz”.

QUESTÃO 12

O texto caracteriza-se pelo emprego abundante de expressões
coloquiais, usualmente condenadas na escrita formal. O texto
apresenta um exemplo desse tipo de expressão no trecho

A “Do editor não recebeu olhar algum”.
B “Seu sorriso era cruel”.
C “Já vi muita gente quebrar a cara aqui”.
D “Uma mulher aproximou-se da mesa”.
E “Voltou a olhar para o editor”.

QUESTÃO 13

A respeito dos pronomes de tratamento e do emprego deles no
texto, assinale a opção correta.

A O pronome de tratamento você, que aparece em diversos
trechos do texto, se refere à segunda pessoa (aquela com
quem se fala), motivo pelo qual os verbos do texto
aparecem flexionados também na segunda pessoa.

B A forma de tratamento Vossa Eminência pode ser
empregada em referência a qualquer autoridade dos
governos federais e locais.

C Utiliza-se o pronome de tratamento Vossa Senhoria em
contextos de comunicação informal, especialmente nos
diálogos familiares, de que o texto é um exemplo.

D Na situação mostrada no texto, como há, entre a novata e o
editor, uma relação de hierarquia profissional, seria correto

ela dirigir-se a ele utilizando-se da expressão o senhor.
E O tratamento senhorita é reservado a mulheres casadas,

mas que ainda não tenham filhos.

QUESTÃO 14

Assinale a opção que apresenta oração na voz passiva.

A Apesar da enchente, salvaram-se todos nadando.
B No ano passado, construíram muitos prédios na cidade.
C Durante a cerimônia, as pessoas se cumprimentaram

efusivamente.
D Depois de ter recebido muitos golpes, o lutador caiu.
E Os palhaços do circo foram muito aplaudidos pelo público.

Texto I – para as questões de 15 a 19

Uma proposição é uma sentença que pode ser julgada como
verdadeira — V —, ou falsa — F —, mas não V e F
simultaneamente. Proposições simples são simbolizadas por letras
maiúsculas A, B, C etc., chamadas letras proposicionais. São
proposições compostas expressões da forma AwB, que é lida como
“A ou B” e tem valor lógico F quando A e B forem F, caso
contrário será sempre V; AvB, que é lida como “A e B” e tem valor
lógico V quando A e B forem V, caso contrário será sempre F; ¬A,
que é a negação de A e tem valores lógicos contrários aos de A.

QUESTÃO 15

Considerando todos os possíveis valores lógicos V ou F atribuídos
às proposições A e B, assinale a opção correspondente à proposição
composta que tem sempre valor lógico F.

A [Av(¬B)]v[(¬A)wB]
B (AwB)w[(¬A)v(¬B)]
C [Av(¬B)]w(AvB)
D [Av(¬B)]wA
E Av[(¬B)wA]

QUESTÃO 16

Assinale a opção correspondente à proposição composta que tem
exatamente 2 valores lógicos F e 2 valores lógicos V, para todas as
possíveis atribuições de valores lógicos V ou F para as
proposições A e B.

A Bw(¬A)
B ¬(AvB)
C ¬[(¬A)v(¬B)]
D [(¬A)w(¬B)]v(AvB)
E [(¬A)wB]v[(¬B)wA]

RASCUNHO
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Texto II – para as questões de 17 a 19

Considere as seguintes informações da Secretaria de
Recursos Humanos do TRT/RJ, adaptadas do sítio
www.trtrio.gov.br.

Secretaria de Recursos Humanos – Registro Funcional

I Atualização de currículo – As solicitações de atualização
de currículo, instruídas com a documentação comprobatória
— cópias dos diplomas ou dos certificados de conclusão,
devidamente autenticadas — serão encaminhadas à Divisão
de Administração de Pessoal para registro, via Protocolo
Geral.

II Alteração de endereço – Em caso de mudança, o servidor
deverá comunicar, o quanto antes, seu novo endereço à
Divisão de Administração de Pessoal, a fim de manter
sempre atualizados seus dados pessoais.

III Identidade funcional – As carteiras de identidade
funcional (inclusive segundas vias) deverão ser solicitadas
diretamente à Divisão de Administração de Pessoal por
meio de formulário próprio e mediante entrega de uma foto
3 × 4 atualizada. As novas carteiras estarão disponíveis,
para retirada pelo próprio interessado, no prazo de dez dias
úteis contados do recebimento do requerimento, naquela
divisão.

Terão direito à carteira funcional todos os
magistrados e servidores ativos desta regional, ocupantes de
cargos efetivos, bem como os inativos e ocupantes de
cargos em comissão CJ.3 e CJ.4.

Ao se desligarem, por exoneração ou dispensa, os
servidores deverão entregar à Divisão de Administração de
Pessoal suas carteiras funcionais e, ao se aposentarem, terão
suas carteiras funcionais substituídas, para fazer constar a
situação de servidor inativo.

Para resolução das questões de 17 a 19, considere que todas as
proposições contidas no texto II tenham valor lógico V.

QUESTÃO 17

Com base nos textos I e II, assinale a opção correspondente à
proposição que tem valor lógico V.

A Os magistrados têm direito à carteira funcional, mas os
servidores inativos não têm.

B Em caso de mudança, o servidor deverá atualizar o novo
endereço no prazo de 10 dias úteis.

C Somente os certificados de conclusão de cursos dos
servidores precisam ser autenticados.

D A identidade funcional é solicitada na Divisão de
Administração de Pessoal ou no Protocolo Geral.

E Nem o servidor ativo nem o servidor que se aposentar
precisam substituir suas carteiras funcionais.

QUESTÃO 18

Assinale a opção correspondente à negação correta da proposição
“Os ocupantes de cargos em comissão CJ.3 e CJ.4 não têm direito
à carteira funcional”.

A Os ocupantes de cargos em comissão CJ.3 e CJ.4 têm direito à
carteira funcional.

B Os ocupantes de cargos em comissão CJ.3 ou os ocupantes de
cargos em comissão CJ.4 têm direito à carteira funcional.

C Não é o caso de os ocupantes de cargos em comissão CJ.3 e
CJ.4 terem direito à carteira funcional.

D Nem ocupantes de cargos em comissão CJ.3, nem CJ.4 não têm
direito à carteira funcional.

E Os ocupantes de cargos em comissão CJ.3 não têm direito à
carteira funcional, mas os ocupantes de cargos em comissão
CJ.4 têm direito à carteira funcional.

QUESTÃO 19

Considere que as proposições a seguir têm valores lógicos V.

0 Catarina é ocupante de cargo em comissão CJ.3 ou CJ.4.
0 Catarina não é ocupante de cargo em comissão CJ.4 ou

Catarina é juíza.
0 Catarina não é juíza.

Assinale a opção correspondente à proposição que, como
conseqüência da veracidade das proposições acima, tem valoração V.

A Catarina é juíza ou Catarina ocupa cargo em comissão CJ.4.
B Catarina não ocupa cargo em comissão CJ.3 nem CJ.4.
C Catarina ocupa cargo em comissão CJ.3.
D Catarina não ocupa cargo em comissão CJ.4 e Catarina é juíza.
E Catarina não é juíza, mas ocupa cargo em comissão CJ.4.

RASCUNHO
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QUESTÃO 20

Considerando que as matrículas funcionais dos servidores de
um tribunal sejam formadas por 5 algarismos e que o primeiro
algarismo de todas a matrículas seja o 1 ou o 2, então a
quantidade máxima de matrículas funcionais que poderão ser
formadas é igual a

A 4 × 103.
B 1 × 104.
C 2 × 104.
D 2 × 105.
E 3 × 105.

QUESTÃO 21

Em um setor de uma fábrica trabalham 10 pessoas que serão
divididas em 2 grupos de 5 pessoas cada para realizar
determinadas tarefas. João e Pedro são duas dessas pessoas.
Nesse caso, a probabilidade de João e Pedro ficarem no
mesmo grupo é 

A inferior a 0,36.
B superior a 0,36 e inferior a 0,40.
C superior a 0,40 e inferior a 0,42.
D superior a 0,42 e inferior a 0,46.
E superior a 0,46.

QUESTÃO 22

Caso 5 servidores em atividade e 3 aposentados se ofereçam
como voluntários para a realização de um projeto que requeira
a constituição de uma comissão formada por 5 dessas pessoas,
das quais 3 sejam servidores em atividade e os outros dois,
aposentados, então a quantidade de comissões distintas que se
poderá formar será igual a

A 60.
B 30.
C 25.
D 13.
E 10.

RASCUNHO

Figura para as questões 23 e 24

QUESTÃO 23

Com relação à figura apresentada, que ilustra uma janela do
Internet Explorer 7 (IE7), assinale a opção correta.

A Ao se clicar o botão , será iniciado o acesso à página web
definida como página inicial a ser carregada quando o IE7 é
aberto. 

B O protocolo TCP/IP não está envolvido na transferência de
dados que compõem a página web mostrada na figura.

C Ao clicar a palavra , mostrada na janela do IE7, será
iniciado o acesso a uma página web cujo principal objetivo é
permitir a realização de tradução automática de textos para a
língua inglesa. 

D Ao se clicar o botão , à direita do botão , o IE7 será
fechado e a conexão entre o computador em uso e a Internet
será finalizada.

E Por meio do URL www.google.com, tem-se acesso a
ferramentas que podem facilitar a procura por informações na
World Wide Web.

QUESTÃO 24

Ainda com relação à janela do IE7 apresentada, e a conceitos de
informática, assinale a opção correta.

A A exemplo do IE7, o aplicativo Mozilla Firefox é também um
navegador da Internet. Entretanto, o Mozilla Firefox não
permite a exibição de páginas com elementos gráficos, como a
mostrada na figura, porque é um browser apenas para textos.

B Ao se clicar o botão , é aberta uma caixa de diálogo que
permite a definição do tamanho das fontes usadas nos textos das
páginas web que são acessadas.

C Embora o navegador IE7 possa ser utilizado em computadores
que acessam a Internet por meio de linha discada, esse
aplicativo não pode ser executado em computadores que
estejam conectados a uma rede local que utilize o padrão
Ethernet para conexão entre seus computadores.

D Ao se clicar, no IE7, o menu , será exibida uma lista
de opções, entre as quais aquela denominada Opções da Internet,
que permite, entre outras ações, definir a página inicial que
deverá ser carregada quando o IE7 for executado.

E Ao se clicar o botão , localizado próximo ao canto superior
direito da figura mostrada, a janela do IE7 será minimizada.
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QUESTÃO 25

Com relação a conceitos de computação e de informática,
assinale a opção correta.

A Diversos modelos do dispositivo denominado pen drive têm
capacidade de armazenamento de dados superior a 1 milhão
de bytes. 

B Nos modelos antigos de impressoras do tipo jato de tinta, a
conexão entre a impressora e o computador era feita por
meio de interface USB. Hoje, as impressoras modernas
possibilitam que a comunicação seja realizada apenas por
meio da porta serial, com o uso da interface RS-232.

C São funções do dispositivo denominado modem, também
chamado de no-break: estabilizar a tensão proveniente da
rede elétrica que energiza o computador, proteger o
computador de sobrecargas de tensão que possam ocorrer
na rede elétrica e manter o suprimento de energia por um
tempo limitado, quando faltar energia.

D Em uma intranet que utilize o padrão Ethernet para a
conexão de computadores, um arquivo do Word
armazenado em um computador não pode ser aberto por
um usuário que esteja trabalhando em um outro computador
da rede. 

E Os computadores digitais utilizam, para armazenar e
processar dados, o sistema ternário, que é um sistema de
numeração diferente do decimal. Nesse sistema ternário,
apenas os dígitos 0, 1 e 2 são utilizados para a
representação de qualquer número.

QUESTÃO 26

Considerando um computador que não tenha programa
antivírus e firewall instalados, assinale a opção correta quanto
à forma de uso desse computador e ao risco de infecção do
mesmo por vírus de computador. 

A Em acessos à Internet, as páginas pelas quais se navega e os
hiperlinks que são clicados não representam risco de
infecção por vírus de computador. 

B Ao se inserir um disquete de 3 ½", de procedência
desconhecida, no drive correspondente e se realizar
operação de leitura ou escrita nele, não há risco de infecção
do computador por vírus. 

C Se um disquete de 3 ½" que não contenha vírus de
computador e esteja protegido contra gravação for inserido
na unidade de disco e acessado, não existe risco de um vírus
de computador ser transferido para ele, caso o computador
esteja infectado.

D Abrir arquivos executáveis de origem desconhecida que
sejam recebidos como anexos em mensagens de e-mail não
constitui risco de infecção do computador por vírus.

E Ao se conectar um pen drive na interface apropriada e, nele,
se realizar operação de leitura ou escrita, não há risco de
infecção do computador por vírus.

QUESTÃO 27

Com relação a correio eletrônico, assinale a opção correta.

A A estrutura típica de um endereço de correio eletrônico
comercial tem a forma br.empresatal.com@fulano, em que
fulano é o nome de um usuário que trabalha em uma empresa
brasileira denominada “empresatal”.

B O aplicativo Microsoft Office Outlook 2003 é um exemplo de
programa que pode permitir a recepção e o envio de mensagens
de correio eletrônico.

C Ao incluir um endereço de correio eletrônico no campo cc: de
um aplicativo para manipulação de correio eletrônico, o usuário
configura esse aplicativo para não receber mensagens vindas do
referido endereço.

D Ao incluir um endereço de correio eletrônico no campo cco: de
um aplicativo para manipulação de correio eletrônico, o usuário
indica a esse aplicativo que, quando for recebida mensagem
vinda do referido endereço, o programa deve apresentar, na tela,
texto em que se pergunta ao usuário se deseja ou não receber a
mensagem em questão.

E Atualmente, todos os programas de e-mail realizam,
automaticamente e sem necessidade de configuração pelo
usuário, operações de criptografia nos arquivos a serem
enviados, de forma que não existe a possibilidade de uma
mensagem de e-mail ser interceptada, lida e entendida por um
usuário para o qual ela não foi destinada.

QUESTÃO 28

A figura acima mostra a janela denominada Documentos Novos, que
está sendo executada em um computador cujo sistema operacional
é o Windows XP. Com relação a essa janela e ao Windows XP,
assinale a opção correta.

A Ao se clicar o ícone  e, em seguida, se clicar ,

o ícone  passará a ser exibido, na janela mostrada,

acima do ícone .

B Ao se clicar, sucessivamente,  e , as colunas
Tamanho serão reposicionadas na seguinte ordem: Tamanho,

Nome e Tipo.
C Para se abrir o arquivo denominado Endereços, é suficiente

clicar o ícone  e, em seguida, clicar .

D Ao se clicar , os ícones associados aos dois
arquivos contidos na pasta Documentos Novos serão ordenados,
de cima para baixo, em ordem alfabética crescente.

E Devido ao tamanho dos arquivos Estimativas e Endereços, não é
possível gravá-los em um disquete de 3 ½".
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QUESTÃO 29

Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do Word

2003 com um documento em processo de edição, assinale a

opção correta.

A Ao se aplicar um clique sobre a palavra “Seleção”, apenas

essa palavra será selecionada.

B Para se excluir do documento a palavra “este”, é suficiente

clicar imediatamente à direita dessa palavra e clicar 4 vezes

o botão .

C Ao se clicar o botão , caracteres não imprimíveis que

estão sendo exibidos na janela mostrada, entre eles, o

caracter e , deixarão de ser exibidos.

D Na situação da janela mostrada, ao se clicar , todos os

parágrafos contidos no documento em edição serão

centralizados.

E Ao se selecionar a palavra “Universidade” e, a seguir, se

clicar o botão , essa palavra será sublinhada. Caso, em

seguida, o botão  seja novamente clicado, a referida

palavra será sublinhada com uma linha mais grossa que a

linha anterior.

QUESTÃO 30

A figura acima ilustra uma janela do BrOffice.org Writer que

contém um documento em processo de edição. Nesse documento,

a palavra “edital” está selecionada. Com relação a essa situação e

ao BrOffice.org Writer, assinale a opção correta.

A É correto concluir que, na situação da janela mostrada, a Times

New Roman é a fonte usada em todos os caracteres contidos no

documento em edição.

B Ao se clicar o botão , é aberta a janela Salvar como, que

permite salvar uma cópia do documento em edição com outro

nome, em uma pasta diferente da atual.

C Ao se clicar o botão , a palavra selecionada será sublinhada

por uma linha ondulada.

D Para se copiar a palavra selecionada para a área de

transferência, é suficiente pressionar e manter pressionada a

tecla �, pressionar e liberar, rapidamente, a tecla �,

liberando, em seguida, a tecla �.

E Ao se clicar o botão , será inserida uma moldura retangular

em volta da palavra selecionada.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Acerca de competência legislativa, assinale a opção correta.

A Compete aos estados legislar sobre direito agrário.
B Segundo a teoria dos poderes remanescentes, hoje aplicada no

direito brasileiro, as matérias que não são expressamente
objeto de legislação estadual podem ser editadas pela União.

C Por constituírem a  medida do modelo federativo brasileiro,
os dispositivos constitucionais que disciplinam a competência
legislativa, são considerados implicitamente pétreos, e por
isso não podem ser modificados por emenda constitucional.

D Os municípios detêm competência para legislar sobre a
distribuição de gás canalizado, o que é conseqüência de sua
atribuição para dispor acerca da concessão para exploração
desse tipo de gás.

E Lei complementar pode autorizar os estados e o DF a legislar
sobre questões específicas de matéria cuja competência
legislativa seja privativa da União.

QUESTÃO 32

Em relação ao Poder Legislativo, assinale a opção correta.

A Compete ao Congresso Nacional fixar os subsídios dos
ministros de Estado, não havendo necessidade de que a norma
seja sancionada pelo presidente da República.

B Os decretos legislativos são hierarquicamente inferiores às
leis ordinárias.

C As emendas à CF devem ser sancionadas pelo presidente da
República em até 15 dias úteis, sob pena de concordância
tácita.

D Para a participação popular no processo legislativo, quando
relativa à apresentação de propostas de emenda à CF, exige-se
que 3% do eleitorado subscrevam a proposta.

E A tramitação de projetos de lei de iniciativa do STF, dentro
do modelo bicameral, será iniciada no Senado Federal.

QUESTÃO 33

Em denúncia ao TCU, que manteve o sigilo da fonte
reveladora das irregularidades administrativas, foi delatada a
malversação de verbas públicas por membros da direção de
tribunal federal. Após apuração, foi imputada multa ao ordenador
de despesas.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta.

A Em razão da natureza judicial da decisão do TCU, contra ela
cabe recurso ao STF.

B É inconstitucional que o TCU mantenha no anonimato o autor
das denúncias.

C A referida multa tem eficácia de título judicial e deve ser
executada em uma das varas da justiça federal.

D Não cabe ao TCU investigar os tribunais superiores, cujos
atos administrativos somente podem ser apreciados pelo
órgão controle do Conselho Nacional de Justiça.

E Compete ao Ministério Público junto ao TCU o oferecimento
de denúncia relativa a crime cometido contra a administração
pública, assim como a ação de improbidade administrativa.

QUESTÃO 34

A respeito dos direitos e garantias individuais, assinale a opção
correta.

A O habeas data é o instrumento processual adequado para o
controle judicial de eventuais ilegalidades consistentes no
cerceamento da liberdade de locomoção.

B O mandado de segurança é garantia fundamental voltada à
solução de violação a direito líquido e certo no plano cível,
não podendo ser utilizado na esfera penal.

C Para propor ação popular, o cidadão deve provar que está
em dia com suas obrigações eleitorais.

D A pena de caráter perpétuo somente poderá ser instituída se
aprovada previamente em plebiscito.

E O estrangeiro que tiver praticado crime de opinião em seu
país e ingressar no território nacional será extraditado
somente se existir tratado internacional prevendo a situação.

QUESTÃO 35

Em relação às competências do STF e do STJ, assinale a opção
correta.

A O habeas corpus contra ato de desembargador de TRT, em
regra, é julgado pelo STF.

B O litígio entre pessoa física e organismo internacional será
originalmente processado no STF.

C A homologação de sentença estrangeira pode ser decidida por
ato apenas do presidente do STF.

D Ainda que haja interesse dos ministros do STF no resultado
de causa relativa à magistratura no controle concentrado de
normas, os integrantes da corte não podem alegar suspeição
no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade.

E O julgamento de ação contra o Conselho Nacional de Justiça
é da competência do STF, enquanto o de mandado de
segurança contra o Conselho Nacional do Ministério Público
cabe ao STJ.

QUESTÃO 36

Em relação à federação brasileira, assinale a opção correta.

A A indissolubilidade da federação brasileira pode ser afastada
por meio de plebiscito autorizativo da cisão.

B Compete à União editar normas gerais sobre o serviço postal,
podendo os estados suplementá-las para atendimento de
especificidades locais.

C Os estados-membros, na hipótese de medida provisória
delegando poderes para legislar sobre propaganda comercial,
podem disciplinar o tema no seu território.

D Pela teoria dos poderes remanescentes, a competência
legislativa da União decorre da exclusão dos assuntos
taxativamente descritos na CF para os estados, o DF e os
municípios.

E A ação entre empresa pública brasileira e o estado do Rio de
Janeiro que discuta imunidade tributária, por envolver conflito
federativo, será julgada no STF.
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QUESTÃO 37

O Congresso Nacional instituiu comissão parlamentar de
inquérito (CPI) para apuração de irregularidades nas sentenças
proferidas por determinado juiz contra a União. O juiz foi
convocado para prestar esclarecimentos sobre sentenças por ele
prolatadas.

Considerando a situação hipotética acima, assinale a opção
correta, de acordo com o entendimento do STF.

A O magistrado não é obrigado a prestar depoimento que
envolva sentenças por ele prolatadas.

B A CPI somente seria possível se tivesse objeto mais genérico,
envolvendo a apuração de irregularidades em todo o Poder
Judiciário.

C Em razão de sua formação jurídica, não é direito do juiz
fazer-se acompanhar de advogado.

D A CPI não tem poderes para quebrar o sigilo dos registros
telefônicos de investigado.

E O comparecimento espontâneo do magistrado implicará a
perda do direito de permanecer em silêncio, e tal conduta será
interpretada como confissão.

QUESTÃO 38

Em relação ao Poder Legislativo, assinale a opção correta.

A A autorização da Câmara dos Deputados é condição
necessária ao início de processo criminal no STF, em razão de
crime contra a administração praticado por deputado federal.

B Os deputados e senadores não são obrigados a testemunhar
quanto a informações recebidas ou prestadas em razão do
exercício do mandato, nem acerca das pessoas que lhes
confiaram ou deles receberam informações.

C Enquanto não tomar posse, a pessoa eleita para o Senado
pode exercer cargo comissionado em empresa pública federal.

D O deputado federal passa a ter foro privilegiado perante o
STF a partir da posse.

E A escolha de chefes de missão diplomática é aprovada pela
Câmara dos Deputados, por maioria de votos, em escrutínio
secreto.

QUESTÃO 39

José é servidor da administração pública direta e regido
pela Lei n.º 8.112/1990. Nos meses de janeiro e fevereiro de
2008, ele faltou deliberadamente ao serviço por 35 dias
ininterruptos, razão por que foi instaurado processo
administrativo para julgamento de sua conduta.

A partir da situação hipotética acima, assinale a opção correta.

A No processo administrativo disciplinar, será apurado o
abandono do cargo com indicação da materialidade da
ilegalidade praticada pela comprovação do período de
ausência intencional ao serviço.

B A penalidade aplicável ao servidor é a de advertência ou
demissão, a critério da autoridade julgadora.

C A critério da comissão disciplinar, José poderá ser removido
para outra localidade para não interferir na apuração de sua
falta. 

D Na hipótese de demissão, José não mais poderá voltar ao
serviço público.

E Na hipótese de a autoridade julgadora ser também o superior
hierárquico imediato de José, em razão da aplicação do
princípio da verdade sabida, o processo disciplinar poderá
ser simplificado, excluindo-se a formação de comissão
disciplinar.

QUESTÃO 40

Em relação ao exercício da competência administrativa e ao
regramento que lhe dá a Lei n.º 9.784/1999, assinale a opção
correta.

A A decisão de recurso administrativo pode ser delegada pelo
agente público competente a servidor que tenha curso de
capacitação específico para a matéria objeto de julgamento,
nos termos do regimento interno de autarquia federal.

B A delegação não extingue a possibilidade de o delegante a
revogar e, em assim fazendo, poder praticar o ato
administrativo.

C O ato de delegação deve ser publicado no meio oficial, mas
a sua revogação, por restaurar competência legal, dispensa a
publicização.

D A avocação administrativa viola o princípio do juiz natural e
é vedada pela Lei n.º 9.784/1999.

E Circunstâncias de índole social não autorizam a delegação de
competência administrativa.

QUESTÃO 41

Considerando a aplicação da Lei n.º 8.112/1990 e a interpretação
que lhe é dada pelo tribunais superiores, assinale a opção correta.

A Caso um cidadão, em razão de tratamento de saúde, não possa
estar presente no órgão para o qual prestou concurso no dia
marcado para a sua posse, ele poderá outorgar procuração
pública a um terceiro, com poderes para tomar posse e entrar
em exercício.

B O ocupante de cargo em comissão submete-se a regime de
integral dedicação ao serviço.

C Caso um servidor estável no cargo I seja aprovado em
concurso no cargo II e, assim, requeira vacância do cargo I,
tome posse no cargo II e inicie o exercício, nessa situação, se,
em estágio probatório no cargo II, o servidor for reprovado,
ele será reintegrado ao cargo I.

D Agirá nos limites da legalidade administrativa a autarquia
federal que abrir concurso público enquanto houver candidato
aprovado em concurso anterior com prazo de validade não
expirado.

E Às pessoas portadoras de deficiência serão sempre
assegurados 20% das vagas oferecidas em concurso público.

QUESTÃO 42

As penalidades administrativas previstas na Lei n.º 8.112/1990
incluem a

I demissão.
II exoneração.
III advertência.
IV dispensa de função comissionada.
V expulsão.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.
E 5.
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QUESTÃO 43

A vacância do cargo público, segundo a Lei n.º 8.112/1990, pode

ser ocasionada por

A exoneração e reversão.

B falecimento e transferência.

C readaptação e promoção.

D demissão e nomeação.

E ascensão e demissão.

QUESTÃO 44

Em relação à improbidade administrativa, assinale a opção

correta.

A Uma vez proposta ação de improbidade administrativa, o juiz,

verificada a observância dos requisitos da petição inicial,

determinará como primeiro ato judicial a citação dos réus,

para o fim de interromper a prescrição.

B Empresa que agir em conluio com agente público na prática

de ato ímprobo poderá responder pelas condutas descritas na

Lei n.º 8.429/1992, e o prazo prescricional terá início após o

término do contrato administrativo firmado.

C A aprovação das contas do agente público pelo TCU afasta a

aplicação de penalidade por improbidade.

D A fluência do prazo prescricional de cinco anos para

condenação por ato de improbidade administrativa praticado

por governador de estado somente é iniciada após o término

do exercício do mandato.

E A aplicação das penalidades por ato de improbidade depende

da demonstração de dano financeiro ao patrimônio público.

QUESTÃO 45

Em relação à remuneração dos servidores públicos, assinale a

opção correta de acordo com a Lei n.º 8.112/1990.

A O servidor tem direito a adicional de tempo de serviço,

devido à razão de 5% para cada período de 5 anos de serviço

público efetivo.

B A realização de trabalhos, com habitualidade, em locais em

contato permanente com substâncias tóxicas autoriza a

percepção cumulativa dos adicionais de insalubridade e de

periculosidade.

C A realização de serviço noturno autoriza a majoração em 50%

do valor-hora de trabalho, incidente sobre os vencimentos.

D O adicional de serviço extraordinário está limitado a

duas horas semanais.

E O pagamento da remuneração de férias será efetuado até

dois dias antes do início do respectivo período.

QUESTÃO 46

Artur desenvolveu atividade de pedreiro em obra

residencial ao longo de três meses ininterruptos, segundo

avençado pelas partes e mediante paga, sem, contudo, ter sido

feito registro em sua CTPS. 

De acordo com a CLT e os princípios do direito do trabalho, na

situação descrita,

A houve vínculo laboral e, portanto, Artur faz jus ao registro do

pacto em sua CTPS e às verbas não-pagas.

B o labor desenvolvido por Artur equipara-se ao do trabalhador

doméstico.

C houve uma relação de trabalho.

D houve contrato de trabalho de experiência, visto que o período

de execução do trabalho não ultrapassou o limite de

noventa dias.

E qualquer questionamento judicial acerca do pacto deverá,

segundo emenda constitucional, ser realizado na esfera cível,

dado que não houve registro na CTPS.

QUESTÃO 47

Considerando que determinada categoria profissional tem

assegurada à gestante, por força de convenção coletiva,

estabilidade no emprego por mais um mês além do período fixado

na CF, assinale a opção correta.

A Dada a mencionada extensão da estabilidade no emprego, o

período assegurado à gestante passou a ser de cinco meses a

partir do parto.

B Diante do benefício atribuído, a licença-maternidade

assegurada às gestantes da referida categoria profissional

restou fixada em cinco meses.

C De fato, a categoria profissional não obteve nenhum

benefício, uma vez que a convenção coletiva não tem o poder

de prorrogar benefício constitucional.

D A convenção coletiva, por ser firmada entre sindicato e

empresa, pode assegurar a extensão do benefício. 

E A convenção coletiva é considerada uma fonte autônoma do

direito do trabalho.

QUESTÃO 48

Segundo o art. 73 da CLT, cumpre jornada de trabalho noturno

o trabalhador urbano que labora no período

A de 20 h às 5 h.

B de 22 h às 6 h.

C de 21 h às 5 h.

D de 22 h às 5 h.

E de 23 h às 5 h.
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QUESTÃO 49

Assinale a opção correta com referência à situação de trabalhador
que recebe mensalmente uma quantia fixa e outra variável, sendo
esta resultante de gorjetas. 

A Para efeitos legais, como remuneração será considerada
somente a quantia fixa.

B Como há uma quantia fixa e outra variável, a remuneração
corresponde ao somatório de ambas. 

C Legalmente, a quantia variável nunca poderá ser inferior ao
salário mínimo. 

D A quantia variável paga mensalmente é considerada prestação
in natura. 

E O pagamento mensal do trabalhador deverá ocorrer até o
quinto dia do mês subseqüente ao vencido.

QUESTÃO 50

Um vendedor, após determinado tempo, foi promovido a
gerente de vendas, cargo de confiança que lhe assegurou aumento
na remuneração. Após ele ocupar a nova função por seis meses,
o empregador concluiu que as expectativas de desempenho no
cargo não tinham sido atendidas e determinou-lhe o retorno à
função anterior, a de vendedor.

Acerca dessa situação, assinale a opção correta.

A Irregularidade inexiste na mencionada reversão ao cargo
anteriormente ocupado.

B A referida alteração atende ao prescrito no art. 468 da CLT,
desde que tenha sido assegurado ao trabalhador o pagamento
da gratificação de gerente.

C Com base no princípio da continuidade do contrato de
trabalho, não há que se falar em retorno ao cargo
anteriormente ocupado.

D Trata-se de situação que configura rescisão indireta, segundo
o prescrito no art. 483 da CLT.

E A situação descrita constituiu alteração unilateral do
contrato de trabalho e, portanto, foi nula, nos termos do
art. 468 da CLT.

QUESTÃO 51

No decorrer de determinado contrato de trabalho, o
empregado sofreu acidente de trabalho e ficou afastado de suas
funções por mais de oito meses, percebendo, mensalmente, o
benefício correspondente.

Na situação acima descrita, 

A tem-se um caso de interrupção do contrato de trabalho porque
haverá, no tempo de serviço, cômputo do período do
afastamento.

B ocorre a suspensão do contrato de trabalho porque não
haverá, no tempo de serviço, cômputo do período do
afastamento.

C o período aquisitivo de férias não será alterado porque houve
acidente de trabalho.

D o contrato de trabalho é considerado suspenso e há cômputo,
no tempo de serviço, do período do afastamento.

E verifica-se interrupção do contrato de trabalho e não há
cômputo, no tempo de serviço, do período do afastamento.

QUESTÃO 52

Com relação ao caso de um adolescente que complete

quinze anos e comece a laborar, assinale a opção correta.

A O limite diário de labor do adolescente não poderá superar

quatro horas.

B O menor, se quiser vindicar, perante a justiça do trabalho,

direitos desrespeitados, só poderá fazê-lo dois anos após a

extinção do seu contrato de trabalho.

C O adolescente poderá, independentemente de seus

responsáveis legais, firmar recibo de pagamento dos salários.

D O adolescente poderá desenvolver trabalho no turno noturno,

o qual não está vedado a menor de dezoito anos. 

E O trabalho do menor somente poderá ser considerado como

de aprendizagem até que o adolescente complete dezoito anos

de idade.

QUESTÃO 53

Considerando que, no decorrer de um contrato de trabalho, o

empregador esteja descumprindo suas obrigações contratuais,

assinale a opção correta.

A A rescisão cabível, nesse caso, é a justa causa, consoante

estipulado no art. 482 da CLT.

B Deverá o trabalhador permanecer no serviço até que seja

rescindido o contrato. 

C A situação considerada caracteriza culpa recíproca para a

rescisão contratual, assegurando indenização por metade ao

obreiro.

D Independentemente da forma de rompimento contratual, será

devido o aviso prévio.

E Findo o contrato de trabalho por despedida indireta, será

devido o aviso prévio.

QUESTÃO 54

Sempre que uma ação for proposta na justiça do trabalho,

A ela só será admitida se firmada por advogado.

B os serventuários que, injustificadamente, não realizarem os

atos nos prazos fixados serão descontados em seus

vencimentos.

C competirá aos chefes de secretaria tomar por termo as

reclamações verbais, nos casos de dissídios coletivos. 

D fugirá à competência da secretaria das varas do trabalho a

contagem das custas devidas pelas partes, nos respectivos

processos. 

E ao oficial de justiça e oficiais avaliadores competirá o

fornecimento de informações sobre os feitos individuais.
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QUESTÃO 55

A empresa Alfa foi acionada na justiça do trabalho, e o rito a ser

observado será o sumaríssimo, podendo a empresa apresentar

defesa. Nessa situação, o prazo mínimo fixado, a partir da

notificação, caso a empresa deseje apresentar defesa, é de

A 15 dias.

B 10 dias.

C 8 dias.

D 5 dias.

E 48 horas.

QUESTÃO 56

Submetida uma demanda trabalhista à comissão de conciliação

prévia, celebrou-se acordo. Entretanto, a reclamada não o

cumpriu. Nessa situação,

A o acordo celebrado é um título executivo, como o são os

termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério

Público do Trabalho.

B em face do não-cumprimento de acordo, o trabalhador está de

posse de um título executivo judicial.

C como foi celebrado em comissão de conciliação prévia, o

acordo não é considerado título executivo.

D deverá ser fornecida ao trabalhador declaração de conciliação

frustrada.

E somente o acordo realizado perante a justiça do trabalho é

considerado um título executivo. 

QUESTÃO 57

Se, em uma reclamação trabalhista, antes de encerrada a

instrução, a reclamada solicitar, por meio de seu procurador ou

preposto, a reinquirição do reclamante, o juiz

A deverá atender o requerimento, sob pena de ofensa ao direito

à ampla defesa. 

B poderá deferir essa pretensão, caso a entenda pertinente. 

C não poderá deferir o requerimento.

D só poderá deferir o requerimento após ouvir novamente as

testemunhas.

E só poderá atender o requerimento mediante julgamento de

recurso, a ser aviado.

QUESTÃO 58

Em causa sob o procedimento sumaríssimo, o juiz do trabalho

deve arquivar o processo quando

A o autor requerer citação editalícia do reclamado.

B o autor tiver submetido sua causa à comissão de conciliação

prévia. 

C o autor declinar na inicial valor da causa abaixo de quarenta

salários mínimos.

D a reclamada não tiver comparecido à audiência inicial

designada, apesar de regularmente notificada.

E o autor tiver apresentado liquidação do pedido.

QUESTÃO 59

No caso de demanda submetida ao judiciário trabalhista e que

tramite pelo rito sumaríssimo,

A as partes, caso haja perícia, terão vista do laudo no prazo

sucessivo de cinco dias.

B será aberta a vista dos autos caso seja apresentada exceção de

incompetência.

C as custas devidas serão fixadas no importe de 1% sobre o

valor da causa.

D será admitida a oitiva de, no máximo, três testemunhas para

cada uma das partes.

E o reclamado terá vinte minutos para aduzir sua defesa, caso

não ocorra acordo.

QUESTÃO 60

Terminada a instrução do feito, a última tentativa conciliatória do

julgador deve ocorrer

A ao término do interrogatório das partes.

B antes das razões finais.

C depois das razões finais.

D logo após a oitiva da última testemunha apresentada.

E durante o tempo assegurado às partes para as razões finais.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, que vale dez pontos —, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida,

transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão

avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de trinta linhas será desconsiderado. 

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

Parentes de autoridades não poderão ser nomeados para cargos em comissão no âmbito

da administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos Poderes, em todas as esferas de

governo. É o que determina a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) n.º 49/2003, aprovada

na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. A proposta segue agora para

votação em plenário. De acordo com o texto da PEC, quem descumprir a lei estará sujeito a

punição por ato de improbidade administrativa. Essa iniciativa tem por objetivo colocar na Lei

Maior aquilo que já é consagrado por vários tribunais, que emitem sentenças contra o nepotismo.

Jornal do Senado, 23/5/2008, p. 3 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando que ele tem caráter meramente motivador, redija texto dissertativo acerca

do seguinte tema.

O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E A IGUALDADE DE TODOS PERANTE A LEI

Ao redigir seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< a Constituição de 1988 e a defesa do ideal de cidadania;

< a igualdade como fundamento da democracia;

< o nepotismo como negação do espírito da cidadania.
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