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Prova para a Área:

Atenção

Neste Caderno de Questões, você encontra:
! 10 questões de Direito do Trabalho - de 01 a 10;
! 10 questões de Direito Processual do Trabalho - de 11 a 20;
! 10 questões de Direito Constitucional - de 21 a 30; 
! 10 questões de Direito Administrativo - de 31 a 40;
! 12 questões de Língua Portuguesa - de 41 a 52;
! 08 questões de Matemática - de 53 a 60;  
! Tema de Redação

Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

Duração da prova:  4 horas e 30 minutos.

Saída dos candidatos da sala: após 1 hora do início. 

Liberação do Caderno de Questões: quando faltar 1 hora para o término da 
prova, (Edital, item 6.13). 

Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar qualquer esclarecimento 
sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação exclusiva do 
candidato.

. Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida 
também a utilização de equipamentos eletrônicos.

Em cada questão só há uma opção correta de resposta, portanto evite 
rasurar seu Cartão de Respostas, pois em hipótese alguma ele será 
substituído.

 Não dobre, amasse ou escreva em seu Cartão de Respostas; apenas confira 
seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assine no local 
indicado. É obrigatória sua assinatura no Cartão de Respostas.

 O gabarito desta prova estará disponível nos locais de divulgação e no site 
www.fundec.org.br, a partir de 03/06/03.

Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato 
deve seguir as orientações constantes no item 9 do Edital.
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DIREITO DO TRABALHO

01) É vedado ao empregador promover descontos nos 
salários do empregado decorrentes:
A) de disposições de convenção coletiva;
B) de débitos do empregado contraídos perante entidade 

financeira;
C) de adiantamentos;
D) de danos causados pelo empregado na ocorrência de 

dolo, sem que haja previsão contratual para tanto;
E) de danos causados por culpa do empregado, 

acordada previamente a possibilidade.

02) O trabalho em condições de periculosidade 
assegura ao empregado, sobre o salário básico, um 
adicional de:
A) 40%;
B) 20%;
C) 10%;
D) 30%;
E) 15%.

03) Analise as assertivas abaixo, relativas às jornadas 
extraordinárias de trabalho.

I  - Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho 
deverá constar, obrigatoriamente, a importância 
da remuneração da hora suplementar, que será 
pelo menos 50% superior à da hora normal.

II  - Salvo na hipótese de acordo escrito particular 
entre as partes ou norma coletiva neste sentido, 
não há obrigação do empregado de prestar serviço 
além da jornada normal; a negativa será legítima, 
excetuando os estreitos limites de necessidade 
imperiosa ou força maior.

III - Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho 
sem que tenha havido a compensação integral da 
jornada extraordinária, na forma legal, fará o 
trabalhador jus ao pagamento das horas extras 
não compensadas sobre o valor da remuneração 
na data da rescisão.

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

Sobre as assertivas acima, pode-se dizer que:
A) apenas a IV é falsa;
B) todas são corretas;
C) somente a III é correta;
D) somente a I é correta;
E) II e IV são corretas.

04) Entre duas jornadas de trabalho impõe-se um 
intervalor mínimo de:
A) 8 horas;
B) 24 horas;
C) 10 horas;
D) 35 horas;
E) 11 horas.

05) Considera-se trabalho rural noturno, em atividade 
relativa à pecuária, aquele desenvolvido entre:
A) as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte;
B) as 21 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte;
C) as 20 horas de um dia e as 4 horas do dia seguinte;
D) as 20 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte;
E) as 21 horas de um dia e as 4 horas do dia seguinte.

06) A existência do contrato individual de trabalho:
A) pressupõe estado de dependência técnica e 

econômica;
B) revela a subordinação jurídica do empregado;
C) pressupõe a dependência técnica e econômica, e a 

subordinação jurídica;
D) pressupõe a renúncia de direitos outorgados ao 

empregado, desde que haja expressa concordância 
do mesmo;

E) enseja somente dependência econômica.

07) A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica 
da empresa:
A) faz surgir um novo vinculo empregatício;
B) interrompe os contratos de trabalho;
C) suspende os contratos de trabalho;
D) não afeta os contratos de trabalho dos respectivos 

empregados;
E) enseja a resilição do contrato individual de trabalho por 

iniciativa do empregado.

08) A validade do pedido de demissão e quitação 
firmado por empregado com mais de 1(um) ano de 
serviço exige como requisito essencial que o 
empregado seja assistido no ato de sua manifestação 
de vontade pelo:
A) advogado trabalhista;
B) agente cartorial;
C) respectivo sindicato, ou perante a autoridade do 

Ministério do Trabalho;
D) sindicato patronal;
E) central sindical.

09) O contrato de experiência não poderá exceder o 
prazo de:
A) 90 dias;
B) 60 dias;
C) 45 dias;
D) 120 dias;
E) 30 dias.

10) Determinado empregado recebe remuneração 
correspondente ao salário mínimo. Devidamente 
ajustado, o empregador poderá fornecer-lhe, in natura, 
uma parte do salário; contudo a parcela paga em 
dinheiro não poderá ser inferior a:
A) 20%;
B) 15%;
C) 50%;
D) 70%;
E) 30%.
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11) Leia com atenção as assertivas abaixo.

I  - A Emenda Constitucional nº24, de 9/12/99, 
extinguiu a representação classista na Justiça do 
Trabalho, instituindo, outrossim, o juiz singular 
nas Varas do Trabalho.

II  - O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 
dezessete ministros, dos quais onze escolhidos 
dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, 
integrantes de carreira de magistratura 
trabalhista, três dentre advogados e três dentre 
membros do Ministério Público do Trabalho.

aIII  - O Tribunal Regional do Trabalho da 1  Região não 
possui seção especializada em dissídios 
individuais.

Sobre as assertivas acima, pode-se dizer que:
A) I, II e III estão corretas;
B) I e II estão corretas;
C) II e III estão corretas;
D) I e III estão corretas;
E) apenas I está correta.

12) Tratando-se da forma de reclamação, a reclamação 
trabalhista poderá ser:
A) feita somente por escrito;
B) interposta somente com a assistência de um 

advogado;
C) interposta somente com a assistência jurídica do 

sindicato da categoria;
D) feita de forma escrita ou de forma verbal;
E) feita de acordo com os procedimentos expressos nos 

itens B e D, uma vez que não mais subsiste o instituto 
do jus postulandi na Justiça do Trabalho.

13) Nas causas trabalhistas em que for parte a Fazenda 
Pública, o prazo para a interposição de Recurso 
Ordinário é de:
A) 30 dias;
B) 8 dias;
C) 15 dias;
D) 16 dias;
E) 10 dias.

14) O recurso cabível contra a decisão proferida pelo 
juiz monocrático em fase de execução é:
A) Recurso Ordinário;
B) Agravo de Instrumento;
C) Agravo Regimental ou Interno;
D) Recurso de Revista;
E) Agravo de Petição.

15) É pressuposto subjetivo do recurso trabalhista:
A) pagamento das custas;
B) tempestividade;
C) realização do depósito recursal;
D) legitimação para recorrer;
E) adequação do recurso.

16) Para a interposição do Recurso de Revista, a 
divergência jurisprudencial em torno de interpretação 
de dispositivo de lei federal poderá se dar com relação 
à decisão:
A) de Turma do mesmo Tribunal em que proferida a 

decisão recorrida;
B) de Turma do TST;
C) do Pleno do TST;
D) do Pleno do Tribunal em que proferida a decisão  

recorrida;
E) de Turma de outro Tribunal Regional.

17) O recolhimento das custas processuais deverá ser 
comprovado:
A) no prazo de 10 dias após a entrada do recurso;
B) até o ultimo dia do octídio recursal;
C) no prazo de 5 dias contados da data de interposição do 

recurso;
D) no prazo de 8 dias após a entrada do recurso;
E) no prazo de 9 dias após a entrada do recurso.

18) Recebida e protocolada a Reclamação, o escrivão 
ou chefe de secretaria remeterá a segunda via da 
petição, ou do termo, ao Reclamado no prazo de:
A) 72 horas;
B) 5 dias;
C) 8 dias;
D) 24 horas;
E) 48 horas.

19) Leia com atenção as assertivas abaixo.

I  - O Tribunal Superior do Trabalho, no Recurso de 
Revista, não deverá examinar previamente se a 
causa oferece transcendência com relação aos 
reflexos gerais de natureza econômica, política, 
social ou jurídica.

II  - Cabe agravo de instrumento dos despachos que 
denegarem a interposição de recursos.

III - O agravo de instrumento interposto contra o 
despacho que não receber agravo de petição 
suspende a execução da sentença.

Sobre as assertivas acima, pode-se dizer que:
A) II e III estão corretas;
B) somente II está correta;
C) somente I está correta;
D) somente III está correta;
E) todas estão corretas.

20) No procedimento sumaríssimo, a conciliação deve 
ser proposta pelo juiz:
A) antes da apresentação da defesa pelo reclamado;
B) após o encerramento da instrução;
C) depois de aduzidas as razões finais;
D) em nenhum momento;
E) em qualquer fase da audiência.

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO






21) A ação de grupos armados, civis ou militares, 
contra a ordem constitucional e o Estado democrático 
constitui crime:
A) imprescritível e insuscetível de graça ou anistia;
B) inafiançável e insuscetível de graça ou anistia;
C) imprescritível e hediondo;
D) inafiançável e imprescritível;
E) inafiançável e hediondo.

22) A Constituição da República Federativa do Brasil 
garante ao trabalhador avulso, sem, no entanto, 
assegurar ao trabalhador doméstico, o direito:
A) à relação de emprego protegida contra despedida 

arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
comp lementa r,  que  p reverá  inden ização  
compensatória, dentre outros direitos;

B) à licença paternidade, nos termos fixados em lei;
C) ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, 

sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;
D) à irredutibilidade do salário, salvo o disposto em 

convenção ou acordo coletivo;
E) ao repouso semanal remunerado, preferencialmente 

aos domingos.

23) As condições efetivamente fixadas pela 
Constituição da República Federativa do Brasil para a 
aquisição da estabilidade pelos servidores públicos 
são:
A) três anos de efetivo exercício, após nomeação para 

cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso 
público;

B) cinco anos de efetivo exercício, após nomeação para 
cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso 
público;

C) dois anos de efetivo exercício, após nomeação para 
cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso 
público;

D) três anos de efetivo exercício, após nomeação para 
cargo de provimento em comissão, desde que haja 
livre nomeação e exoneração;

E) cinco anos de efetivo exercício, após nomeação para 
cargo de provimento em comissão, desde que haja 
livre nomeação e exoneração;

24) O remédio constitucional posto à disposição de 
titulares de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado 
de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou 
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições 
do Poder Público, é:
A) mandado de injunção;
B) habeas corpus;
C) mandado de segurança;
D) habeas data;
E) ação popular.

25) No que se refere aos direitos sociais, a Emenda 
Constitucional n. 26  de 14/2/2000 deu nova redação ao 
Art. 6º da Constituição Federal, passando a incluir 
neste conjunto de direitos o direito:
A) ao lazer;
B) à moradia;
C) à segurança;
D) à proteção à maternidade;
E) à assistência aos desamparados.

26) De acordo com o que prescreve o Capítulo I do 
Título II da Constituição Federal, que trata Dos Direitos 
e Deveres Individuais e Coletivos, é correto afirmar 
que é:
A) livre a manifestação do pensamento, sendo garantido 

o anonimato;
B) livre a expressão de atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação, independente de censura 
ou licença;

C) livre a locomoção no território nacional a qualquer 
tempo;

D) plena a liberdade de associação para quaisquer fins, 
vedada a de caráter paramilitar;

E) garantido o direito de propriedade de maneira absoluta 
e irrestrita.

27) Os trabalhadores urbanos e rurais têm, entre 
outros, o direito:
A) ao seguro-desemprego, sempre que a demissão for 

por justa causa;
B) ao salário mínimo, fixado em lei estadual, de acordo 

com o piso salarial de cada Estado;
C) à remuneração do serviço extraordinário, superior, no 

mínimo, em sessenta por cento à do normal;
D) à proteção em face da automação, na forma da lei;
E) à ação, quanto aos créditos resultantes das relações 

de trabalho, até o limite de cinco anos após a extinção 
do contrato de trabalho.

28) Relativamente aos Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos, é correto afirmar que:
A) a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada;
B) fica garantido o juízo ou tribunal de exceção;
C) é reconhecida a instituição do júri, com a competência 

para o julgamento dos crimes culposos contra a vida;
D) a lei penal somente retroagirá nos casos de crime 

hediondo;
E) o racismo é crime inafiançável e insuscetível de graça 

ou anistia.

29) É correto afirmar que:
A) a privação da liberdade e dos bens de qualquer 

indivíduo depende da observância dos princípios da 
moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência;

B) ninguém será processado nem sentenciado senão 
pela autoridade policial competente;

C) a prisão civil por dívida é cabível nos casos do 
responsável pelo inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia e do depositário 
infiel;

D) conceder-se-á habeas corpus para garantir o direito de 
informação;

E) conceder-se-á o mandado de segurança sempre que a 
falta de norma regulamentadora torne inviável o 
exercício dos direitos e liberdades constitucionais.

30) De acordo com o tratamento constitucional da 
pena, é correto afirmar que:
A) não haverá pena de interdição de direitos;
B) não haverá pena de banimento;
C) em nenhuma hipótese haverá pena de morte;
D) nenhuma pena passará da pessoa do condenado, 

ficando, em qualquer caso, a obrigação de reparar o 
dano estendida aos sucessores;

E) a lei regulará a individualização da pena, sendo cabível 
a indenização para aqueles que a cumprirem 
integralmente.
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DIREITO CONSTITUCIONAL






31) Os princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência devem ser 
observados pela:
A) Administração Pública de qualquer dos poderes da 

União, do Distrito Federal, dos Estados e dos 
Municípios;

B) Administração Pública de qualquer dos poderes da 
União, dos Estados e dos Municípios;

C) Administração Pública direta e indireta de qualquer dos 
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios;

D) Administração Pública direta e indireta da União, dos 
Estados e dos Municípios;

E) Administração Pública direta de qualquer dos poderes 
da União, dos Estados e dos Municípios.

32) Em relação aos vencimentos do servidor público, 
pode-se afirmar que:
A) os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do 

Poder Executivo não poderão ser superiores aos 
pagos pelo Poder Judiciário;

B) os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do 
Poder Executivo poderão ser superiores aos pagos 
pelo Poder Judiciário;

C) os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do 
Poder Judiciário não poderão ser superiores aos 
pagos pelo Poder Executivo;

D) devido à independência dos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, os vencimentos dos seus 
respectivos cargos podem ser diferenciados;

E) somente o vencimento dos cargos do Poder Executivo 
poderá ser superior aos demais, pois embora os 
Poderes sejam harmônicos, o Executivo é o de maior 
respeitabilidade, pois seus representantes são 
escolhidos pelo povo, em eleições democráticas.

33) NÃO faz parte dos direitos dos administrados:
A) ser tratado com respeito pelas autoridades e 

servidores que deverão facilitar o cumprimento de 
suas obrigações;

B) prestar as informações que lhe forem solicitadas e 
colaborar para o esclarecimento dos fatos;

C) ser tratado com respeito pelas autoridades e 
servidores;

D) fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, 
salvo quando obrigatória a representação por força da 
lei;

E) ter  c iência da t ramitação dos processos 
administrativos em que tenham a condição de 
interessado, ter vista dos autos, obter cópias de 
documentos nele contidos e conhecer as decisões 
proferidas.

34) O processo administrativo pode iniciar-se:
A) obrigatoriamente de ofício;
B) somente pelo interessado, desde que em sua 

solicitação ele forneça domicílio e identidade;
C) por qualquer pessoa;
D) por qualquer agente público;
E) de oficio ou a pedido do interessado.

35) O provimento dos cargos públicos far-se-á 
mediante:
A) ato da autoridade competente de cada poder;
B) concurso público de provas e títulos;
C) investidura no cargo;
D) nomeação e respectiva posse;
E) ato solene da autoridade do poder executivo.

36) O prazo para que o servidor empossado em cargo 
público entre em exercício, contado da data da posse:
A) depende do edital;
B) é de 30 dias;
C) é de 10 dias;
D) é de 48 horas;
E) é de 15 dias.

37) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o 
cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório por período de ________, durante o qual a 
sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação 
para o desempenho do cargo, observados os 
seguintes fatores: ________. Para o preenchimento 
das  l acunas  ac ima  têm de  se r  usados ,  
respectivamente, os termos constantes da opção:
A) 36 meses / pontualidade, capacidade e iniciativa;
B) 24 meses / pontualidade, capacidade, iniciativa e 

disciplina;
C) 12 meses / assiduidade, capacidade e disciplina;
D) 36 meses / assiduidade, disciplina e responsabilidade;
E) 24 meses / assiduidade, disciplina e responsabilidade.

38) A Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, trata do:
A) Regime Jurídico da União, das Autarquias e das 

Fundações Públicas;
B) Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da 

União;
C) Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da 

União, das Autarquias e das Fundações Públicas 
Federais;

D) Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União, 
das Autarquias e das Fundações Públicas;

E) Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União, 
dos Estados, das Autarquias e dos Municípios.

39) Sobre a estabilidade do servidor público, pode-se 
afirmar que são estáveis após:
A) dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados 

para cargo de provimento efetivo em virtude de 
concurso público;

B) dois anos de exercício as pessoas nomeadas para 
cargo efetivo em virtude de concurso público;

C) cinco anos de efetivo exercício os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em 
virtude de concurso;

D) três anos de exercício as pessoas nomeadas para 
cargo em virtude de concurso público;

E) três anos de efetivo exercício os servidores nomeados 
para cargo de provimento efetivo em virtude de 
concurso público.

40) O prazo de validade de concurso público será de:
A) até dois anos, prorrogável até duas vezes;
B) até dois anos, prorrogável até duas vezes por igual 

período;
C) três anos, prorrogável por igual período;
D) dois anos, prorrogável uma única vez por igual 

período;
E) dois anos, improrrogável.
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Leia o texto abaixo e responda às questões de 01 a 09.

Texto 1

A concepção de trabalho sempre esteve 
predominantemente ligada a uma visão negativa.  
Mesmo na Bíblia, Adão e Eva viviam felizes até que o 
pecado provocou sua expulsão do Paraíso e a 
condenação do homem ao trabalho "com o suor do seu 
rosto". A Eva coube o "trabalho" do parto.

A palavra trabalho vem do vocábulo latino 
tripaliare, do substantivo tripalium, aparelho de tortura 
formado por três paus, ao qual eram atados os 
condenados, ou que também servia para manter 
presos os animais difíceis de ferrar. Daí a associação 
do trabalho com tortura, sofrimento, pena, labuta.

Na Antiguidade grega, todo trabalho manual é 
desvalorizado e feito pelos escravos. A atividade 
teórica é considerada a mais digna do homem, cuja 
essência é fundamentalmente a de um ser racional. 
Para Platão, a finalidade dos melhores homens é a 
"contemplação das idéias".

Entre os romanos, o conceito de negotium mostra 
a oposição entre negócio e ócio: é um conceito que se 
define pela "ausência de lazer".

Na Idade Média, Santo Tomás de Aquino quer 
reabilitar o trabalho manual, dizendo que todos os 
trabalhos se equivalem, mas, na verdade, a própria 
construção teórica do seu pensamento, calcada na 
visão grega, tende a valorizar a atividade 
contemplativa. Muitos textos medievais consideram a 
ars mechanica (arte mecânica) uma ars inferior. Essa 
atitude resulta, tanto na Antiguidade, como na Idade 
Média, na impossibilidade de a ciência se desligar da 
filosofia.

(ARANHA, M. Lúcia de Arruda & MARTINS, M. Helena Pires. 
Filosofando: introdução à Filosofia. São Paulo: Moderna, 1986, p. 64-
5.)

41) A leitura do texto nos revela as oposições abaixo, 
EXCETO:
A) atividade contemplativa x trabalho manual;
B) pensamento filosófico de Santo Tomás x estruturação 

teórica desse pensamento;
C) etimologia da palavra "trabalho" x concepção da 

essência de trabalho;
D) negócio enquanto "ausência de lazer" x ócio;
E) escravo x ser racional.

42) O sentido de "Essa atitude resulta, tanto na 
Antiguidade, como na Idade Média, na impossibilidade 
de a ciência se desligar da filosofia" (linhas 28-31) fica 
sensivelmente alterado com a substituição do que se 
encontra sublinhado por:
A) Dessa atitude decorre a impossibilidade;
B) Dessa atitude deriva a impossibilidade;
C) Dessa atitude procede a impossibilidade;
D) Essa atitude é fruto da impossibilidade;
E) Essa atitude dá origem à impossibilidade.

43) No trecho "Mesmo na Bíblia, Adão e Eva viviam 
felizes até que o pecado provocou sua expulsão do 
Paraíso" (linhas 3-4), a palavra mesmo deve ser lida em 
sentido análogo ao que se lê em:
A) Mesmo estudando, foi reprovado.
B) Marido e mulher tinham o mesmo gosto.
C) Os pastores tiveram mesmo a visão da Virgem.
D) Tudo somado, dá no mesmo.
E) Mesmo os que estavam tristes se alegraram.

44) No trecho "Entre os Romanos, o conceito de 
negotium mostra a oposição entre negócio e ócio: é 
um conceito que se define pela 'ausência de lazer'”  
(linhas 19-21) é possível substituir, sem que o sentido 
do enunciado se altere, o sinal de dois pontos pela 
seguinte locução precedida de vírgula:
A) por conseguinte;
B) não obstante;
C) visto como;
D) se bem que;
E) à medida que.

45) Ao se reescrever o trecho “tanto na Antiguidade, 
como na Idade Média” (linhas 29-30), alterou-se 
sensivelmente o seu sentido original em:
A) na Antiguidade, tanto quanto na Idade Média;
B) ora na Antiguidade, ora na Idade Média;
C) não só na Antiguidade, senão que também na Idade 

Média;
D) na Antiguidade e na Idade Média;
E) seja na Antiguidade, seja na Idade Média.

46) A substituição do elemento destacado por aquele 
que se encontra à direita é inaceitável, do ponto de 
vista da língua culta, em:
A) “...viviam felizes até que o pecado provocou sua 

expulsão do Paraíso...” (linhas 3-4) / até o pecado 
provocar sua expulsão do Paraíso;

B) “...aparelho de tortura (...) ao qual eram atados os 
condenados...” (linhas 8-10) / ao qual se atavam os 
condenados;

C) “...quer reabilitar o trabalho manual, dizendo que todos 
os trabalhos se equivalem...” (linhas 22-24) / onde diz 
que todos os trabalhos se equivalem;

D) “...um conceito que se define pela "ausência de lazer". 
(linhas 20-21) / definível pela "ausência de lazer";

E) “...animais difíceis de ferrar.” (linha 11) / de serem 
ferrados.

47) No trecho “...aparelho de tortura (...) ao qual eram 
atados os condenados...” (linhas 8-10), constituiria 
infração às normas de regência da língua culta a 
substituição de ao qual por:
A) do qual;
B) no qual;
C) a que;
D) em que;
E) onde.
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48) À frente de cada uma das palavras abaixo, 
extraídas do texto, indicou-se o papel do sufixo em sua 
formação. Há, contudo, uma informação com ERRO, 
justamente a que se encontra na opção:
A) concepção (forma substantivos de verbos);
B) racional (forma adjetivos de substantivos);
C) fundamentalmente (forma advérbios de adjetivos);
D) antiguidade (forma substantivos de adjetivos);
E) contemplativa (forma adjetivos de adjetivos).

49) No período “A Eva coube o 'trabalho' do parto” 
(linha 6), os autores do texto optaram por não usar o 
acento indicativo da crase no a inicial, por se tratar de 
um caso de crase facultativa. É igualmente facultativo 
o uso do acento da crase em:
A) O trabalho levava o homem até à discriminação social.
B) O patrão deixava às suas empregadas os trabalhos 

domésticos.
C) Santo Tomás de Aquino era favorável às tarefas 

manuais.
D) Todos os dias o operário dirigia-se às oficinas bem 

cedo.
E) A cruz à qual estava atado o condenado era de 

madeira.

Leia o texto abaixo e responda às questões de 10 a 12.

Texto 2

Naturalmente, eu defendo a idéia de que, hoje em 
dia, não se pode entender por "intelectual" alguém que 
trabalhe com a cabeça mais que com os braços. Um 
funcionário de hotel que anota as reservas em um 
computador trabalha com a cabeça, enquanto um 
escultor utiliza os braços. Para mim, "intelectual" é 
quem exerce uma atividade criativa nas ciências ou 
nas artes, o que inclui, por exemplo, um agricultor que 
tem uma idéia nova sobre a rotação dos cultivos. Em 
resumo, o autor de um bom manual de aritmética para 
o ensino médio não é necessariamente um intelectual, 
mas, se ele escrever esse livro adotando critérios 
pedagógicos inovadores e eficazes, pode ser.

(ECO, Umberto. Trecho de artigo publicado na Revista Época, 03 / 02 / 
003, p. 22.)

50) Considerando lado a lado os dois textos 
apresentados, observa-se que o texto 1 contém 
informação acerca de critério de divisão do trabalho 
próprio do pensamento antigo e medieval, critério que 
o texto 2:
A) desenvolve;
B) refuta;
C) sintetiza;
D) justifica;
E) exemplifica.

51) Os dois textos mantêm entre si afinidade temática, 
mas diversidade no tratamento do tema. Há evidente 
EQUÍVOCO no registro dessa diversidade de 
tratamento em:
A) aquele está escrito na terceira pessoa; este último, 

não;
B) aquele desenvolve-se obedecendo a critério 

cronológico; este último não;
C) aquele explora expressivamente o presente histórico; 

este último, não;
D) aquele recorre a citações e etimologias; este último, 

não;
E) aquele polemiza; este último, não.

52) O sentido de "...o autor de um bom manual de 
aritmética para o ensino médio não é necessariamente 
um intelectual, mas, se ele escrever esse livro 
adotando critérios pedagógicos inovadores e eficazes, 
pode ser" (linhas  10-13) fica profundamente alterado 
com a substituição de "se ele escrever esse livro" por:
A) caso ele escreva esse livro;
B) conquanto ele escreva esse livro;
C) desde que ele escreva esse livro;
D) uma vez que ele escreva esse livro;
E) escrevendo ele esse livro.
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MATEMÁTICA

53) A força gravitacional da Lua sobre a Terra provoca a 
elevação e o abaixamento da superfície dos oceanos, 
mares e lagos. Esses movimentos periódicos ocorrem 
em intervalos regulares de 6 horas e 12 minutos e são 
chamados de marés. Embora muito maior que a Lua, o 
Sol tem menor efeito sobre as marés, porque a 
distância da Terra ao Sol é muito grande. Existem 
marés altas, marés baixas, marés grandes e marés 
mortas. Durante 9 marés, haverá um intervalo de:
A) 54 horas e 8 minutos;
B) 55 horas e 8 minutos;
C) 54 horas e 48 minutos;
D) 55 horas e 48 minutos;
E) 49 horas e 36 minutos.

54) Um jovem que trabalha com artes gráficas decidiu 
comprar um computador, para que pudesse 
desenvolver melhor suas atividades. Ao decidir pela 
configuração que precisava, constatou que seriam 
necessários R$ 2.490,00 para adquirir o seu 
computador à vista. Como isso estava totalmente fora 
do seu orçamento, resolveu negociar a compra do 
equipamento a prazo, o que só foi possível mediante 
acréscimo de juros simples de 30% ao ano, aplicado ao 
valor à vista por 8 meses. O pagamento foi feito em 8 
prestações mensais iguais, cada uma no valor de:
A) R$ 373,50;
B) R$ 498,00;
C) R$ 2.988,00;
D) R$ 1.992,00;
E) R$ 348,60.
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55) O estádio de futebol de uma cidade, depois de 
passar por obras durante 2 anos, será reinaugurado 
com um grande jogo de início de campeonato regional, 
entre o time local e o time vencedor do campeonato 
anterior. Reformaram o campo, os vestiários, os 
banheiros e ampliaram a capacidade de receber 
torcedores. Num jogo com lotação máxima, o estádio 
pode receber 5/6 do total de torcedores em 
arquibancadas, 1/10 em cadeiras estofadas, e os 1000 
torcedores restantes em camarotes. A lotação máxima 
de torcedores desse estádio é de:
A) 20.000;
B) 30.000;
C) 7.500;
D) 10.000;
E) 15.000.

56) Um cidadão pagou R$ 200,00 por 500kwh 
consumidos num determinado mês. Se no mês 
seguinte a tarifa aumentar 15% e o consumo baixar 
15%, esse cidadão pagará pelos kwh consumidos:
A) R$ 200,00;
B) R$ 195,50;
C) R$ 264,50;
D) R$ 170,00;
E) R$ 361,25.

57) A borda de uma piscina retangular tem perímetro 
de 26m. Sabendo-se que para calcular a medida do 
menor lado desse retângulo, acrescenta-se 1 metro à 
metade da medida do maior lado, pode-se afirmar que 
essa piscina tem espelho d'água de:

2A) 8m ;
2B) 155m ;

2C) 40m ;
2D) 43m ;
2E) 36m .

58) Uma empresa de ônibus dispõe de uma frota de 58 
ônibus para atender à população de duas cidades 
vizinhas, A e B. Para circular pela cidade A, os 
moradores contam com 40 desses ônibus; no entanto, 
se quiserem ir de uma cidade para outra, contam com 
12 ônibus que circulam nas cidades A e B. A 
quantidade de ônibus que essa empresa oferece aos 
moradores da cidade B é de:
A) 28;
B) 6;
C) 18;
D) 26;
E) 30.

59) Um produto apresenta em sua embalagem um 
código com 10 barras verticais, separadas por 
espaços em branco de 1,2mm de largura, na ordem da 
figura abaixo. O código apresenta cinco barras com 
1,6mm de largura; três com 0,6mm de largura e duas 
com 0,25mm de largura. A largura total desse código 
em cm é de:
A) 2,11;
B) 2,23;
C) 1,39;
D) 1,84;
E) 2,56.

60) Uma maratona, com percurso de 45km, foi vencida 
por um jovem que cruzou a linha de chegada 2 horas e 
15 minutos após a largada. Esse jovem, mantendo a 
mesma velocidade média, faria em 3 horas um 
percurso de:
A) 55km;
B) 62km;
C) 90km;
D) 60km;
E) 70km.

Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF www.fundec.org.br

8

 






Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF Tel. (21) 2629-3606 / 2629-3566 / 2629-3515

9

A administração do Estado do Rio de Janeiro vem enfrentando um 
problema de enormes proporções e profundas conseqüências na área 
da segurança pública, cuja solução vem sendo exigida pela sociedade, 
amedrontada e coagida pelos índices alarmantes de violência.

Redija um texto dissertativo sobre este tema, apresentando com 
objetividade o seu ponto de vista a respeito do problema, a partir de 
linhas de ação que devem ser adotadas para que possa ser 
solucionado.

TEMA DE REDAÇÃO PARA O CARGO TO1
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