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• Nas questões a seguir, marque, para 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 respostas.

• Nas opções constituídas pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como situação
hipotética devem ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão
ser utilizados para anotações, rascunhos etc.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto CB3A1AAA

Um livro é como uma casa. Tem fachada, jardim, sala1

de visitas, quartos, dependência de empregada e até mesmo

cozinha e porão. Suas páginas iniciais, como aquelas conversas

cerimoniais que antigamente eram regadas a guaraná geladinho4

e biscoito champanhe, servem solenemente para dizer ao leitor

(esse fantasma que nos chega da rua) o que se diz a uma visita

de consideração: que não repare nos móveis, que o dono da7

morada é modesto e bem-intencionado. (...) Que vá, enfim,

ficando à vontade e desculpando alguma coisa...

Assim, se o leitor quiser me acompanhar, eu lhe10

mostro, daqui da sala de visitas, esta minha nova casa. Diria,

inicialmente, que ela começou com uma ideia, e não com um

projeto bem-acabado, pois não sou engenheiro civil, mas13

estudante das coisas humanas. Desse modo, esta coleção de

ensaios nasceu da motivação de compreender a sociedade

brasileira como alguma coisa totalizada.16

Pode estar seguro o meu leitor-visita de que fiz o que

pude e de que tentei até mesmo lhe indicar o caminho do

quintal e da cozinha. Mas, se mesmo assim tudo lhe for19

desagradável, se considerar a casa mal construída, se o café

estiver frio e fraco, e a cerveja, muito quente, se tudo

— enfim — lhe parecer errado ou ruim, então eu só lhe peço22

que se lembre de uma coisa: a casa, afinal de contas, é

brasileira. Nela, se há regras para o anfitrião, há também

normas para a visita. E, até mesmo quando não se gosta de algo,25

se pode dizer isso educada e generosamente. Fique à vontade...

Roberto Damatta. A casa & a rua: espaço, cidadania, mulher e morte no

Brasil. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 5 (com adaptações).

QUESTÃO 1

No texto CB3A1AAA, o emprego do termo “fantasma” (R.6) sugere

que o leitor é

A alguém desconhecido, sobre quem nada se sabe.

B uma pessoa sinistra ou assustadora.

C um visitante inconveniente e desagradável.

D alguém que finge ser outra pessoa.

QUESTÃO 2

Considerando que, de acordo com seu autor, o texto CB3A1AAA
é um fragmento de um livro de ensaios, assinale a opção que
corresponde à seção do livro da qual faz parte o referido fragmento.

A Introdução, visto que convida o leitor a iniciar a leitura dos
ensaios.

B Um dos ensaios, já que apresenta linguagem informal,
apropriada a esse gênero textual.

C Contracapa, pois seu objetivo é convencer alguém a comprar
o livro.

D Conclusão, pois consiste em um pedido de desculpas ao leitor
que, por ventura, encontrar problemas na obra.

QUESTÃO 3

Em cada uma das opções a seguir é apresentada uma proposta
de reescrita para o seguinte período do texto CB3A1AAA:
“Nela, se há regras para o anfitrião, há também normas para a
visita.” (R. 24 e 25). Assinale a opção em que a proposta
apresentada preserva o sentido original e a correção gramatical do
referido trecho.

A Nela, se houverem regras para o anfitrião, haverão normas para
a visita.

B Nela, caso existam regras para o anfitrião, deverá haver normas
para a visita.

C Nela, o anfitrião tem de seguir as mesmas regras seguidas
pela visita.

D Nela, existem regras não só para o anfitrião, mas também para
a visita.

QUESTÃO 4

Sem prejuízo para o sentido original do texto CB3A1AAA,
a expressão “mesmo assim”, em “Mas, se mesmo assim tudo lhe for
desagradável” (R. 19 e 20), poderia ser substituída por

A por isso.
B apesar disso.
C até mesmo.
D malgrado.

QUESTÃO 5

De acordo com o último parágrafo do texto CB3A1AAA, seu autor

A determina que o leitor expresse sua opinião caso não goste
do livro.

B admite que o leitor critique seu livro, desde que o faça de
modo gentil e construtivo.

C assegura que o livro terá a aprovação do público se as regras
estabelecidas por ele forem obedecidas.

D rejeita a possibilidade de o leitor não gostar do livro, visto que
se esforçou muito para escrevê-lo.
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Texto CB3A1BBB

O velocista jamaicano Usain Bolt, considerado o1

homem mais rápido do mundo, declarou certa vez que queria se
tornar jogador de futebol do Manchester United. (...) Bolt
jogaria de ala e aproveitaria para imprimir velocidade ao jogo,4

segundo afirmou. Dá pra imaginar o corredor levando nove
segundos e meio para sair da pequena área, sem sombra de
impedimento, e chegar saltitante ao gol rival, antes que os7

locutores tenham tempo de informar as horas.
Isso me leva a uma boa ideia para os próximos jogos

olímpicos: no evento de abertura, as delegações desfilariam e10

confraternizariam; no dia seguinte, haveria um eletrizante
sorteio. Neste, descobriríamos que o time de vôlei iria
representar o Brasil na canoagem e que a equipe de pentatlo13

moderno havia sido escalada para jogar handebol.
Os atletas do levantamento de peso adorariam encarar

uma coreografia de ginástica rítmica, enquanto os meninos do16

basquete teriam certa dificuldade em driblar um ciclista durante
a partida de futebol. Equipes masculinas seriam convocadas
para esportes femininos, como o nado sincronizado, e seriam19

obrigadas a exibir toda a sua graça e malemolência aos juízes.
Estes, aliás, seriam mantidos em seus esportes, bem

como os técnicos de cada modalidade, porque, afinal, a gente22

não está de brincadeira.

Vanessa Barbara. Pato na água. In: O louco de palestra. São Paulo:
Companhia das Letras, 2014. e-Book, localização: 204 (com adaptações).

QUESTÃO 6

Sem prejuízo para o sentido original e a correção gramatical do
texto CB3A1BBB, o verbo “imprimir” (R.4) poderia ser substituído
por

A conferir.
B desferir.
C gravar.
D produzir.

QUESTÃO 7

No trecho “Dá pra imaginar o corredor levando nove segundos e
meio para sair da pequena área, sem sombra de impedimento,
e chegar saltitante ao gol rival, antes que os locutores tenham tempo
de informar as horas” (R. 5 a 8), o autor busca ilustrar uma cena
hipotética em que Usain Bolt

A alcança, sem dificuldades e muito rapidamente, o gol do time
adversário.

B pergunta as horas aos locutores da partida enquanto corre até
o gol do time rival.

C salta obstáculos rapidamente, até chegar ao gol do time
adversário.

D dribla os adversários, nos minutos finais do jogo, e alcança o
gol do time rival.

QUESTÃO 8

No texto CB3A1BBB, o vocábulo “Isso” (R.9) remete à

A velocidade característica de Bolt, que poderia ser mais bem
aproveitada no futebol.

B vontade de trocar de esporte manifestada por diversos atletas
olímpicos.

C cena hipotética imaginada na qual Usain Bolt atua como
jogador de futebol.

D intenção de Bolt de deixar as pistas de atletismo para se dedicar
ao futebol.

QUESTÃO 9

No texto CB3A1BBB, o pronome este, na contração “Neste” (R.12),
refere-se a

A “dia seguinte” (R.11).

B “um eletrizante sorteio” (R. 11 e 12).

C “o time de vôlei” (R.12).

D “evento de abertura” (R.10).

QUESTÃO 10

De acordo com a legislação vigente, durante o estágio probatório,
o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo será avaliado
quanto a sua capacidade com relação a

A disciplina, aptidão mental, capacidade de iniciativa
e assiduidade.

B assiduidade, disciplina, produtividade, capacidade de iniciativa
e responsabilidade.

C aptidão mental e física, disciplina, produtividade e capacidade
de iniciativa.

D assiduidade, disciplina, saúde física, capacidade de iniciativa
e produtividade.

QUESTÃO 11

Para o direito administrativo brasileiro, uma característica
das autarquias é a

A autonomia equiparada à dos entes federativos que as criam.

B natureza jurídica público-privada.

C capacidade de autoadministração.

D criação por portaria ministerial.

QUESTÃO 12

Para cumprir suas funções e finalidades, a administração pública
pode, à luz do princípio da supremacia do interesse público, exercer
alguns poderes previstos na doutrina. Uma das espécies de poder
administrativo é o poder

A disciplinar.

B de ordem jurídica.

C negocial.

D enunciativo.

QUESTÃO 13

Uma modalidade complexa de licitação é a concorrência, cujo
prazo para divulgação, em regra, é de trinta dias, podendo ser
estendido para quarenta e cinco dias caso a concorrência seja
do tipo

A serviços comuns.

B trabalho científico.

C convite.

D técnica e preço.
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QUESTÃO 14

A responsabilização do Estado é, em regra, objetiva. Existem,
no entanto, situações em que é possível o afastamento de
tal responsabilização em razão das causas excludentes
de responsabilização, entre as quais se cita o seguinte exemplo:

A o ferimento de um indivíduo, baleado por um policial durante
uma perseguição na rua.

B a situação de calamidade pública que fosse decretada pelo
governador de determinado estado brasileiro se este
eventualmente fosse atingido por tremor sísmico devastador.

C o falecimento de paciente em dia posterior ao da entrada em
hospital público, fato decorrente da não realização de exames
prescritos pelo médico atendente.

D a inundação de casas em decorrência da ausência de limpeza
nos bueiros da cidade.

QUESTÃO 15

Entre as competências do Supremo Tribunal Federal, incluem-se as
de processar e julgar, originariamente,

A infração penal comum imputada a ministro de Estado e
comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; e
mandado de segurança contra ato de ministro de Estado.

B recurso ordinário contra mandado de segurança decidido em
única instância pelos tribunais regionais federais; e concessão
de exequatur à carta rogatória.

C ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
federal; e infração penal comum imputada a membro do
Congresso Nacional.

D homologação de sentença estrangeira; e o recurso ordinário de
mandado de segurança decidido em única instância pelos
tribunais regionais federais.

QUESTÃO 16

De acordo com a Constituição Federal de 1988, o Ministério
Público é 

A um órgão de controle vinculado ao Legislativo, junto ao
Tribunal de Contas da União (TCU) e à Controladoria-Geral da
União (CGU).

B uma instituição que representa a União, judicial e
extrajudicialmente, cabendo-lhe as atividades de consultoria e
de assessoramento jurídico do Poder Executivo.

C uma instituição permanente que integra as funções essenciais à
justiça conjuntamente com a defensoria pública e a advocacia
pública.

D um órgão do Poder Judiciário.

QUESTÃO 17

Após a aprovação pelo Senado Federal, a competência privativa
para nomear os ministros do Tribunal Superior do Trabalho é do

A presidente do Congresso Nacional.

B presidente do Tribunal Superior do Trabalho.

C presidente do Conselho Nacional de Justiça.

D presidente da República.

QUESTÃO 18

Segundo o texto constitucional, para que as unidades federativas
estaduais possam se desmembrar, são necessárias

A a aprovação da população diretamente interessada, por meio de
plebiscito; e a edição de lei complementar pelo Congresso
Nacional.

B a aprovação popular, mediante referendo nacional; e a edição
de lei estadual pelo estado a ser desmembrado.

C a aprovação da população diretamente interessada, mediante
plebiscito ou referendo; e a edição de emenda à Constituição
Federal.

D a aprovação popular, mediante referendo nacional; e a edição
de resolução do Senado Federal.

QUESTÃO 19

Considerando a teoria dos direitos e das garantias fundamentais
julgue os itens a seguir a respeito das determinações inscritas no
texto constitucional brasileiro.

I Apenas os direitos individuais explícitos são garantidos pela
Constituição Federal, não sendo admitida a invocação de
direitos constitucionais implícitos.

II Admite-se a possibilidade de tratados e convenções
internacionais sobre direitos humanos terem força de emenda
constitucional, desde que observado o procedimento específico
e qualificado para a sua aprovação.

III A livre manifestação do pensamento deve ser ampla, sendo
protegido o anonimato.

Assinale a opção correta.

A Está certo apenas o item I.
B Está certo apenas o item II.
C Estão certos apenas os itens I e III.
D Estão certos apenas os itens II e III.

QUESTÃO 20

De acordo com o Estatuto de Ética Profissional do Servidor do
TRT da 7.ª Região, o servidor desse órgão deverá ser cientificado
do referido documento, bem como assumir o compromisso formal
de observá-lo, na data em que

A entrar em exercício.
B for promovido.
C for nomeado.
D tomar posse.

QUESTÃO 21

À luz da Lei de Improbidade Administrativa, implica
enriquecimento ilícito 

A o descumprimento das normas relativas à celebração,
fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela
administração pública com entidades privadas.

B a permissão ou facilitação da aquisição, permuta ou locação de
bem ou serviço por preço superior ao de mercado.

C a frustração da licitude de processo seletivo para celebração de
parcerias da administração pública com entidades privadas.

D a celebração de contrato de rateio de consórcio público sem
suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem que se
observem as formalidades previstas na lei.



CESPE | CEBRASPE – TRT7 – Aplicação: 2017

QUESTÃO 22

Ao servidor público que intencionalmente e sem nenhuma
justificativa se ausentar do país por trinta e um dias ininterruptos
será aplicável, de acordo com a Lei n.º 8.112/1990, a penalidade de

A demissão.
B censura.
C advertência.
D suspensão.

QUESTÃO 23

Considerando as noções de ética e de moral, bem como os
princípios e valores que conduzem nossa sociedade, julgue os itens
seguintes.

I Um indivíduo em situação de miséria que encontrar, caída na
rua, uma carteira e decidir utilizar o cartão de crédito nela
guardado para adquirir medicamentos ao seu filho terá agido de
acordo com as normas éticas, mas não com os princípios
morais.

II Os valores morais variam ao longo do tempo.
III O campo da filosofia dedicado a estudar os valores e princípios

que orientam a conduta dos seres humanos em sociedade é
denominado ética.

Assinale a opção correta.

A Apenas os itens I e II estão certos.
B Apenas os itens I e III estão certos.
C Apenas os itens II e III estão certos.
D Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 24

No sistema democrático, a participação ativa do cidadão na vida
pública implica

A o exercício apenas de direitos fundamentais.
B o exercício apenas de deveres fundamentais.
C não exercer direitos nem deveres fundamentais.
D o exercício de direitos e deveres fundamentais.

QUESTÃO 25

A Comissão de Ética do TRT da 7.ª Região será composta por 

A servidores nomeados por ato do presidente do tribunal.
B servidores efetivos em estágio probatório.
C cinco membros titulares e respectivos cinco suplentes.
D membros eleitos indiretamente pelos servidores.

QUESTÃO 26

Paula é hemiplégica, Dário tem nanismo, Eliane possui
deformidade estética, e José é cego.

Nessas situações, nos termos do Decreto n.º 5.296/2004, somente se
incluem na categoria de pessoas portadoras de deficiência física

A Eliane e José.
B Eliane e Paula.
C Dário e José.
D Paula e Dário.

QUESTÃO 27

De acordo com a Lei n.º 13.146/2015, dois indivíduos que
pretendam atuar como tradutores e intérpretes da LIBRAS na
educação básica e em cursos de graduação e pós-graduação deverão
possuir, no mínimo, 

A nível superior, com habilitação prioritariamente em tradução
e interpretação da LIBRAS para atuar na educação básica.

B nível superior, com habilitação exclusivamente em tradução e
interpretação da LIBRAS para atuar em todas as áreas.

C ensino médio completo e certificação de proficiência na
LIBRAS para atuar na graduação.

D ensino médio completo e certificação de proficiência na
LIBRAS para atuar na educação básica.

QUESTÃO 28

O atendente que, sem justo motivo, retarde o atendimento
ambulatorial de um deficiente físico de dezessete anos de idade que
tenha procurado o hospital poderá responder por crime, sujeito
à pena de

A detenção, agravada pelo fato de a vítima ser deficiente.

B reclusão, agravada pela idade da vítima.

C prisão simples, agravada pelo fato de o atendimento ser
ambulatorial.

D detenção, agravada pelo fato de o atendimento ser
ambulatorial.

QUESTÃO 29

De acordo com a Lei n.º 10.098/2000, na construção, ampliação ou
reforma de edifícios públicos ou privados, destinados ao uso
coletivo, deve ser observado o seguinte requisito de acessibilidade:

A nas áreas internas para a garagem do edifício, devem ser
reservadas vagas para veículos de pessoas com dificuldade de
locomoção temporária.

B deve haver disponível no edifício pelo menos um banheiro
cujos equipamentos e acessórios se distribuam de forma
acessível para utilização por pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida.

C nas áreas externas para o estacionamento do edifício, devem
ser reservadas vagas para veículos de pessoas com dificuldade
de locomoção temporária.

D todos os itinerários do edifício que se comuniquem horizontal
e verticalmente entre si e com o exterior devem estar livres de
barreira arquitetônica.

QUESTÃO 30

Se um indivíduo de vinte e um anos de idade sofrer acidente que lhe
cause deficiência física e o leve a ser submetido à curatela, nos
termos da Lei n.º 13.146/2015, a curatela alcançará os atos de
natureza

A trabalhista.

B matrimonial.

C educacional.

D negocial.


