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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Língua Portuguesa 
 
 

Instruções: Para responder às questões de números 1 a 7, 
considere o texto a seguir. 

 
 

Reduzido a um clique  
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RIO DE JANEIRO − A notícia é alarmante: "Amazon 

se prepara para vender livros físicos no Brasil". O alarme 

não se limita à iminente entrada da Amazon no mercado 

brasileiro de livros − algo que lembrará o passeio de um 

brontossauro pela Colombo.  

A ameaça começa pela expressão "livros físicos". É 

o que, a partir de agora, o diferenciará dos livros digitais. 

Pelos últimos mil anos, dos manuscritos aos 

incunábulos e aos impressos a laser, os livros têm sido 

chamados de livros. Nunca precisaram de adjetivos para 

distingui-los dos astrolábios, das guilhotinas ou das 

cenouras. Quando se dizia "livro", todos entendiam um 

objeto de peso e volume, composto de folhas encader-

nadas, protegidas por papelão ou couro, nas quais se 

gravavam a tinta palavras ou imagens. 

Há 200 anos, os livros deixaram de ser privilégio das 

bibliotecas públicas ou particulares e passaram a ser 

vendidos em lojas especializadas, chamadas livrarias. 

Desde sempre, as livrarias se caracterizaram por 

estantes altas, vendedores atenciosos, uma atmosfera 

de paz e a ocasional presença de um gato. Foi nelas 

que leitores e escritores aprenderam a se encontrar e 

trocar ideias, gerando uma emulação com a qual a 

cultura teve muito a ganhar. 

A Amazon dispensa tudo isso. Ela vende livros 

"físicos", mas a partir de um endereço imaterial − nada 

físico −, acessível apenas pela internet. Dispensa as 

livrarias. Se você se interessar por um livro (certamente 

recomendado por uma lista de best-sellers), basta o 

número do seu cartão de crédito e um clique. Em dois 

dias, ele estará em suas mãos − e a um preço mais em 

conta, porque a Amazon não tem gastos com aluguel, 

escritório, luz, funcionários humanos e nem mesmo a 

ração do gato. 

35 

 

 

Com sorte, os livros continuarão "físicos". 

Mas os leitores correm o risco de ser reduzidos a um 

número de cartão de crédito e um clique. 

 
(CASTRO, Ruy, Folha de S.Paulo, opinião, 7 de ag. de 
2013. p. A2) 
 
Observações: 
1. brontossauro / espécie de dinossauro; 
 
2. Colombo / tradicional confeitaria do Rio de Janeiro, com 

sua refinada arquitetura e mobiliário, seus requintados 
cristais e jogos de porcelana, hoje patrimônio cultural e 
artístico da cidade; 

 
3. incunábulo / livro impresso que data dos primeiros 

tempos da imprensa (até o ano de 1500). 
 
 
1. O modo como o autor desenvolve seu texto sobre a no-

tícia citada 
 
(A) justifica que se considerem como marcados pelo tom 

da ironia os segmentos (certamente recomendado 
por uma lista de best-sellers) e Com sorte, os livros 
continuarão "físicos". 

 
(B) revela sua indiferença pelas bibliotecas públicas ou 

particulares e a consideração que tem pelas livra-
rias, como se observa no segmento Há 200 anos, os 
livros deixaram de ser privilégio das bibliotecas pú-
blicas ou particulares e passaram a ser vendidos em 
lojas especializadas, chamadas livrarias. 

 
(C) explica o tom alarmante nele impresso, reconhecí-

vel, por exemplo, nos segmentos A notícia é alar-
mante: "Amazon se prepara para vender livros fí-
sicos no Brasil e A Amazon dispensa tudo isso. 

 
(D) atesta o tom didático do texto, centrado em divulgar 

a história do livro e seduzir leitores, como se nota 
em Pelos últimos mil anos, dos manuscritos [...] aos 
impressos a laser, os livros têm sido chamados de 
livros e Se você se interessar por um livro [...], basta 
o número do seu cartão de crédito e um clique. 

 
(E) legitima a hipótese de que defende a busca de lucro 

pelos empresários ligados à indústria dos livros físi-
cos, como o atesta o segmento a Amazon não tem 
gastos com aluguel, escritório, luz, funcionários hu-
manos e nem mesmo a ração do gato. 

_________________________________________________________ 
 

2. Considerado os primeiro e segundo parágrafos, é correto 
afirmar: 
 
(A) Em É o que, a partir de agora, o diferenciará dos 

livros digitais, o uso do pronome destacado está cor-
reto, pois retoma a expressão o mercado brasileiro 
de livros. 

 
(B) As aspas em "Amazon se prepara para vender livros 

físicos no Brasil" constituem recurso linguístico para 
evidenciar que a frase não é da autoria de Ruy Castro. 

 
(C) Em  A notícia é alarmante: "Amazon se prepara para 

vender livros físicos no Brasil", os dois-pontos  
equivalem a "pois". 

 
(D) A palavra destacada em a partir de agora indica que 

o autor toma como ponto de referência o exato 
instante em que a Amazon passará a vender livros 
físicos no Brasil. 

 
(E) Em É o que, a partir de agora, o diferenciará dos livros 

digitais, a retirada da primeira vírgula é opção que não 
contraria as normas gramaticais. 
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3. É correta a seguinte informação:  
(A) (linhas 23 e 24) Em gerando uma emulação com a qual a cultura teve muito a ganhar, a substituição do segmento 

destacado por "que" preserva a correção e o sentido originais. 
 
(B) (linhas 16 e 17) Em Há 200 anos, os livros deixaram de ser privilégio das bibliotecas públicas ou particulares, o sentido da 

expressão destacada sinaliza, por uma questão de lógica, a presença de uma ideia  não explícita na frase. 
 
(C) (linhas 33 e 34) No contexto, o segmento nem mesmo a ração do gato revela que, para o autor, a Amazon teria de assumir 

gastos com esse item, ainda que não o fizesse com aluguel, escritório etc.  
 
(D) (linha 33) Não havendo no texto a construção de algum sentido que justifique o emprego da expressão, a caracterização 

de funcionários − humanos −, com evidente redundância de informação, deve ser considerada inadequação de linguagem.   
 
(E) (linhas 6 e 25-26) Nas frases A ameaça começa pela expressão "livros físicos" e Ela vende livros "físicos", nota-se distinta 

colocação das aspas, grafia que exigiria uniformização, pois não haveria prejuízo de matiz algum de sentido. 
 

 
4. A construção destacada que, devido ao tempo e modo verbais empregados, expressa fato iniciado no passado e que se 

prolonga até o momento em que se fala é: 
 
(A) Com sorte, os livros continuarão "físicos".  (último parágrafo) 
 
(B) ...todos entendiam um objeto de peso e volume, composto de folhas encadernadas, protegidas por papelão ou couro.  

(3
o
 parágrafo) 

 
(C) Foi nelas que leitores e escritores aprenderam a se encontrar e trocar ideias.  (4

o
 parágrafo) 

 
(D) ...leitores e escritores aprenderam a se encontrar.  (4

o
 parágrafo) 

 
(E) Pelos últimos mil anos, dos manuscritos aos incunábulos e aos impressos a laser, os livros têm sido chamados de livros.  

(3
o
 parágrafo) 

 

 
5. Quando se dizia "livro", todos entendiam um objeto de peso e volume, composto de folhas encadernadas, protegidas por 

papelão ou couro, nas quais se gravavam a tinta palavras ou imagens.  (3
o
 parágrafo) 

 
 A expressão acima destacada é equivalente à sublinhada na seguinte frase: 

 
(A) As janelas sob as quais foram gravadas as cenas eram pintadas de verde. 
 
(B) As folhas rubricadas, as quais entreguei à secretária, foram anexadas ao prontuário. 
 
(C) As urnas em que foram depositados os votos foram lacradas pela diretoria do clube. 
 
(D) Os rapazes de quem foram gravados os depoimentos foram entrevistados ontem. 
 
(E) O livro de onde retirei a citação está emprestado. 

 

 
6. Nunca precisaram de adjetivos para distingui-los dos astrolábios...  (3

o
 parágrafo) 

 
 A forma pronominal acima, em negrito, será também encontrada em uma das frases abaixo, quando o termo nela sublinhado for 

substituído pelo pronome que lhe corresponde. Essa frase é:  
 
(A) Reconheceram o valor do auxiliar e indicaram o jovem para promoção.   
 
(B) Convocou todos os funcionários para agradecer a eles a especial colaboração. 
 
(C) O sagaz lutador tem enfrentado seu adversário com coragem.  
 
(D) Viu o filho da vizinha e não cumprimentou o menino pelo seu aniversário.  
 
(E) Sabia que os nadadores estariam lá e realmente chegou a encontrar os rapazes. 

 

 
7. Comentário adequado sobre aspecto do texto encontra-se na seguinte alternativa: 

 
(A) (linha 25) Transposta a frase A Amazon dispensa tudo isso para a voz passiva, tem-se a seguinte forma "Tudo isso será 

dispensado pela Amazon". 
 
(B) (linhas 2 a 4) Em O alarme não se limita à iminente entrada da Amazon no mercado brasileiro de livros, o acento indicativo 

da crase está corretamente empregado, assim como o está em "Pediu àquela velha amiga que lhe emprestasse o livro de 
edição já esgotada". 

 
(C) (linhas 4 e 5) A analogia estabelecida em algo que lembrará o passeio de um brontossauro pela Colombo revela o traço 

comum aos elementos comparados, a “iminência”. 
 
(D) (linhas 23 e 24) O segmento gerando uma emulação com a qual a cultura teve muito a ganhar exemplifica o emprego do 

gerúndio com valor causal. 
 
(E) (linha 16) Se, em vez de Há 200 anos, a formulação fosse "Deveriam fazer uns duzentos anos,”,  as orientações da 

gramática normativa estariam respeitadas.  
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Instruções: Para responder às questões de números 8 a 13, 
considere o texto a seguir. 
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15 

 

 

 

 

20 
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Para ver uma cidade não basta ficar de olhos aber-

tos. É preciso primeiramente descartar tudo aquilo que 

impede vê-la, todas as ideias recebidas, as imagens pré-

constituídas que continuam a estorvar o campo visual e 

a capacidade de compreensão. Depois é preciso saber 

simplificar, reduzir ao essencial o enorme número de 

elementos que a cada segundo a cidade põe diante dos 

olhos de quem a observa, e ligar os fragmentos espa-

lhados num desenho analítico e ao mesmo tempo uni-

tário, como o diagrama de uma máquina, com o qual se 

possa compreender como ela funciona. 

A comparação da cidade com uma máquina é, ao 

mesmo tempo, pertinente e desviante. Pertinente porque 

uma cidade vive na medida em que funciona, isto é, 

serve para se viver nela e para fazer viver. Desviante 

porque, diferentemente das máquinas, que são criadas 

com vistas a uma determinada função, as cidades são 

todas ou quase todas o resultado de adaptações suces-

sivas a funções diferentes, não previstas por sua funda-

ção anterior (penso nas cidades italianas, com sua his-

tória de séculos ou de milênios). 

Mais do que com a máquina, é a comparação com o 

organismo vivo na evolução da espécie que pode nos 

dizer alguma coisa importante sobre a cidade: como, ao 

passar de uma era para outra, as espécies vivas 

adaptam seus órgãos para novas funções ou desapa-

recem, assim também as cidades. E não podemos es-

quecer que na história da evolução toda espécie carrega 

consigo características que parecem de outras eras, na 

medida em que já não correspondem a necessidades 

vitais, mas que talvez um dia, em condições ambientais 

transformadas, serão as que salvarão a espécie da ex-

tinção. Assim a força da continuidade de uma cidade 

pode consistir em características e elementos que hoje 

parecem prescindíveis, porque esquecidos ou contradi-

tos por seu funcionamento atual. 

(CALVINO, Italo. Os deuses da cidade. Assunto 
encerrado: discurso sobre literatura e sociedade. Trad. 
Roberta Barni. São Paulo: Companhia das Letras, 2006,  
p. 333-334) 

8. Afirma-se com correção que, no primeiro parágrafo, o 
autor 

 
(A) propõe que aquele que deseja ver e compreender 

uma cidade deve guiar-se por desenhos explicativos 
de como ela se dispõe, esquema concebido por 
quem conhece como realmente é ou funciona. 

 
(B) rejeita a acepção dicionarizada de que "ver" é "per-

ceber pela visão", pois propõe que a compreensão 
de uma cidade independe da capacidade de per-
ceber o mundo exterior pelos olhos.   

 
(C) reitera que, para apropriar-se de uma cidade, há a 

necessidade de descartar tudo aquilo que impede 
vê-la, entendida essa expressão como conjunto de 
coisas que atrapalham, de modo específico, o cam-
po visual propriamente dito. 

 
(D) comenta que o processo de compreensão de uma 

cidade implica a recusa das informações redundan-
tes que são oferecidas, segundo a segundo, aos que 
a observam com o desejo de conhecê-la. 

 
(E) expõe a ideia de que é necessário, de modo aparen-

temente contraditório, representar numa totalidade 
as frações correspondentes aos componentes bási-
cos e simples de uma cidade, para conseguir com-
preendê-la. 

_________________________________________________________ 
 

9. A comparação entre a cidade e a máquina 
 

(A) é um cotejo pertinente e instrutivo, na medida em 
que a expressão serve para se viver nela e para 
fazer viver, evidência do traço comum a uma e outra, 
traduz a funcionalidade de ambas. 

 
(B) tem sua funcionalidade comprometida, quanto a fa-

cilitar a compreensão do primeiro termo, quando se 
considera que a analogia tem um caráter desviante. 

 
(C) ocorre pela aproximação de fatores de natureza 

complementar, que, ao formarem uma unidade, evi-
denciam a identidade dos elementos comparados.  

 
(D) representa uma aproximação de elementos cuja di-

ferença permite caracterizar, com ressalvas, o pri-
meiro termo, segundo certa perspectiva apresentada 
pelo autor.   

 
(E) relaciona um elemento abstrato e um concreto, mo-

tivo pelo qual a semelhança entre eles não pode ser 
total, o que não impede que a aproximação facilite a 
análise dos dois. 

_________________________________________________________ 
 

10. O segmento do texto que, em outra formulação, mantém a 
correção gramatical e o sentido originais é: 

 
(A) (linhas 29 a 31) na medida em que já não correspon-

dem a necessidades vitais / desde que estejam 
alienadas dos preceitos da vida secular. 

 
(B) (linha 2) É preciso primeiramente descartar tudo 

aquilo / Em relação a todas aquelas coisas, fazem-
se mister prioritariamente abandoná-las. 

 
(C) (linhas 13 e 14) Pertinente porque uma cidade vive 

na medida em que funciona / Legítima, pois uma 
cidade existe desde que assegure a prosperidade 
das pessoas. 

 
(D) (linhas 18 e 19) adaptações sucessivas a funções 

diferentes / acomodações intermitentes a utilidades 
distintas. 

 
(E) (linhas 19 e 20) não previstas por sua fundação an-

terior / não presumidas por sua edificação pre-
cedente. 
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11. Infere-se corretamente do terceiro parágrafo: 
 
(A) aspectos de uma cidade são prescindíveis se con-

têm organismos que, depois de várias atualizações, 
não conseguem readquirir sua funcionalidade ori-
ginal. 

 
(B) a aproximação da cidade com a máquina é um ar-

tifício de raciocínio que nada informa de relevante 
sobre a primeira. 

 
(C) o juízo acerca da importância de uma característica 

ou elemento de uma cidade para sua continuidade é 
sempre relativo, pois envolve contingências. 

 
(D) a história da evolução determina que espécies em 

extinção serão salvas por componentes obsoletos 
sempre presentes em indivíduos dessas espécies. 

 
(E) traços de uma espécie que se assemelham aos de 

outras épocas é mera ilusão de óptica, pois as es-
pécies estão em constante evolução. 

_________________________________________________________ 
 

12. O comentário correto sobre o emprego do sinal de pon-
tuação no trecho citado é: 
 
(A) (linhas 29 a 31) parecem de outras eras, na medida 

em que já não correspondem a necessidades vitais / 
a vírgula introduz expressão que, em consequência 
do emprego de na medida em que, expressa ideia 
de "em conformidade com". 

 
(B) (linhas 20 e 21) (penso nas cidades italianas, com 

sua história de séculos ou de milênios) / os parên-
teses abrigam lembrança cuja presença no texto 
sugere que elas sejam o exemplo mais expressivo 
das adaptações referidas.   

 
(C) (linhas 2 a 4) descartar tudo aquilo que impede vê-

la, todas as ideias recebidas, as imagens pré-
constituídas / a substituição das duas vírgulas por 
parênteses, seguidos por vírgula, não altera a 
relação original entre os segmentos.  

 
(D) (linhas 14 e 15) uma cidade vive na medida em que 

funciona, isto é, serve para se viver nela e para fazer 
viver / a segunda vírgula, por ser optativa, pode ser 
retirada sem que haja prejuízo da correção gramatical. 

 
(E) (linhas 23 a 27) pode nos dizer alguma coisa 

importante sobre a cidade: como, ao passar de uma 
era para outra, as espécies vivas ... as cidades / os 
dois-pontos introduzem a síntese do que foi tratado 
com mais detalhes anteriormente na frase. 

_________________________________________________________ 
 

13. Elementos do texto inspiraram as frases abaixo, que, en-
tretanto, devem ser consideradas em sua independência. 
A que está redigida em conformidade com a norma-pa-
drão escrita é: 
 
(A) Em suas considerações, o autor, de certa forma, 

explica por que aquela célebre cidade desapareceu. 
 
(B) Para conhecer uma cidade não basta os guias com 

que as empresas de turismo inundam as lojas. 
 
(C) Se alguém se contrapor às ideias do autor do texto, 

que as combata em espaço próprio para isso. 
 
(D) A máquina de cujo o diagrama podemos nos valer é 

a mais moderna do lote recém-adquirido pela 
empresa. 

 
(E) O estudioso já prevera o desaparecimento daquela 

cidade muitas décadas antes de ela se tornar uma 
cidade-fantasma. 

Instruções: Para responder às questões de números 14 a 16, 
considere o texto a seguir. 

 

 

  1 

 

 

 

  5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

O americano Herbie Hancock, provavelmente o 

maior pianista de jazz em atividade, apresentou-se no 

Brasil em agosto de 2013. Ele relembra que estava em 

lua de mel no Rio, em 1968, quando Eumir Deodato, 

compositor e arranjador que havia conhecido em Nova 

York, quis lhe apresentar um então novo cantor, Milton 

Nascimento. "Quando Milton sentou e começou a tocar 

'Travessia', fiquei louco", diz Herbie. "Peguei meu 

gravador. Que belas harmonias e melodias! Agora me 

pergunta se eu sei onde está essa fita?". Recentemente, 

o pianista reviveu aquele encontro casual no Rio de 

1968, no dia internacional do jazz, 30 de abril: em 

Istambul, apresentou-se com Milton e outros músicos 

tocando justamente "Travessia". 

A experiência de Hancock no Brasil, em 68, veio 

também num momento de travessia em sua carreira. 

Tinha acabado de deixar o quarteto de jazz liderado por 

Miles Davis (1926-1991), com o qual havia gravado e 

feito inúmeros shows, de 1963 a 1968. Ainda que já 

tivesse uma carreira solo de sucesso − basta pensar nas 

tão celebradas "Watermelon Man" (1962) e "Cantaloupe 

Island” (1964) −, sentiu que era a hora de formar seu 

próprio grupo. 
 

(Adaptado de: BENEVIDES, Daniel. serafina, Folha de 
S.Paulo, 2013. p.28) 

 

 

14. Considere as linhas iniciais do trecho e as afirmações que 
seguem. 

 
 I. No segmento provavelmente o maior pianista de 

jazz em atividade, a palavra destacada indica que o 
autor faz uma ressalva quanto à avaliação do mé-
rito do artista, considerando-a hipótese pouco pro-
vável. 

 
 II. No segmento provavelmente o maior pianista de 

jazz em atividade, a expressão destacada marca os 
limites da avaliação do mérito do artista. 

 
 III. em Ele relembra que estava em lua de mel [...] 

quando Eumir Deodato, compositor e arranjador 
que havia conhecido em Nova York, quis lhe apre-
sentar um então novo cantor, as formas verbais 
assinaladas indicam que as ações se deram no 
mesmo momento do passado. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I e III. 
 

(B) II e III. 
 

(C) I e II. 
 

(D) II. 

 

(E) III. 
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15. Ainda que já tivesse uma carreira solo de sucesso [...], 

sentiu que era a hora de formar seu próprio grupo. 

 
 Outra redação para a frase acima, iniciada por "Já tinha 

uma carreira..." e fiel ao sentido original, deve gerar o se-
guinte elo entre as orações: 

 
(A) de maneira que. 
 

(B) por isso. 
 

(C) mas. 
 

(D) embora. 
 

(E) desde que. 
_________________________________________________________ 
 

16. Afirma-se com correção: 
 

(A) Em apresentou-se com Milton e outros músicos to-
cando justamente "Travessia", a palavra destacada 
está empregada com o mesmo sentido que tem na 
frase "A pena foi justamente aplicada, considerada a 
gravidade do crime". 

 

(B) Consideradas as normas da gramática, a forma ver-
bal quis está inadequadamente grafada. 

 

(C) O deslocamento da palavra americano, produzindo a 
forma “Herbie Hancock, provavelmente o maior pia-
nista americano de jazz em atividade”, não altera o 
sentido original da frase. 

 

(D) Consideradas as normas da gramática, o ponto de 
interrogação, à linha 10, está impropriamente empre-
gado. 

 

(E) Em A experiência de Hancock no Brasil, em 68, veio 
também num momento de travessia em sua carreira, 
a palavra destacada foi empregada com o mesmo 
valor notado em "Isso que estão inventando sobre 
ele também é demais". 

_________________________________________________________ 
 

17. A frase em que as ideias estão expressas de modo claro e 
em conformidade com a norma-padrão escrita é: 

 
(A) Consideradas pela oposição contagens fraudulentas, 

elas foram logo anuladas, e nova apuração foi mar-
cada para o dia imediatamente posterior às de-
núncias. 

 

(B) Resolveu dedicar-se ao magistério porque  concebia 
que já a atividade docente por si só exerce uma fun-
ção de liderança nata. 

 

(C) Afirmou, diante as câmeras de várias televisões  
do país, que as ações do governo mais condenam  
a marginalização do que acolhem os jovens ca-
rentes. 

 

(D) Não só a valorização mas igualmente o respeito a 
seu trabalho lhe moviam na luta por melhores con-
dições, motivo que justificou o prêmio tão cobiçado e 
ganho com orgulho. 

 

(E) A fim de que toda uma geração de jovens não veem 
a desistir de sonhar mundos melhores, é necessário 
aos mais velhos abdicar os excessos e rejeitar o 
consumismo. 

18. Observadas a regência e a flexão verbal, está correta a 
seguinte frase: 

 
(A) Ressentiu-se, com razão, da oposição da prima, e 

pensou que, se expusesse com calma seus motivos, 
poderia obter sua concordância. 

 

(B) A casa que, na época, nos instalamos era a que po-
díamos pagar, mas tínhamos um pacto: se todos se 
mantessem firmes em seus empregos, moraríamos 
melhor. 

 

(C) Aborreceu-se de tanta conferência de abaixo-assi-
nados e requis transferência para outro setor da 
administração. 

 

(D) Dizem que é ele que obstroi a discussão, por isso, 
para defender-se, aludiu  o nome do responsável 
pelo atraso. 

 

(E) Medio, sim, seu encontro com esse advogado mais 
experiente, pois sei como você está temeroso pelo 
poder de argumentação do promotor. 

_________________________________________________________ 
 

19. A frase em que a concordância respeita as regras da gra-
mática normativa é: 

 
(A) É bilateral, sem dúvida alguma, os interesses pela 

exploração desse tipo de negócio, por isso os países 
envolvidos terão de fazer concessões mútuas. 

 

(B) Cada um dos interessados em participar dos pro-
jetos devem apresentar uma proposta de ação e 
uma previsão de custos. 

 

(C) Acordos luso-brasileiros têm sido recebidos com en-
tusiasmo, o que sugere que haverá de serem cum-
pridos fielmente. 

 

(D) Quanto mais discussão houver sobre as questões 
pendentes, mais se informarão, com certeza, os que 
têm de decidir os próximos passos do processo. 

 

(E) Procede, por uma questão técnica, segundo os es-
pecialistas entrevistados, as medidas divulgadas on-
tem, pois a urgência de saneamento é indiscutível. 

_________________________________________________________ 
 

20. Está redigida com clareza e em consonância com as re-
gras da gramática normativa a seguinte frase: 

 
(A) Queremos, ou não, ele será designado para dar a 

palavra final sobre a polêmica questão, que, diga-se 
de passagem, tem feito muitos exitarem em se 
pronunciar. 

 

(B) Consultaram o juíz acerca da possibilidade de voltar 
atraz na suspensão do jogador, mas ele foi categó-
rico quanto a impossibilidade de rever sua posição. 

 

(C) Vossa Excelência leu o documento que será apre-
sentado em rede nacional daqui a pouco, pela voz 
de Sua Excelência, o Senhor Ministro da Educação? 

 

(D) A reportagem sobre fascínoras famosos não foi nada 
positiva para o público jovem que estava presente, 
de que se desculparam os idealizadores do pro-
grama. 

 

(E) Estudantes e professores são entusiastas de oferecer 
aos jovens ingressantes no curso o compartilhamento 
de projetos, com que serão também autores. 
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Raciocínio Lógico-Matemático 
 

21. Em uma escola de 100 alunos, há três recuperações durante o ano, sendo uma em cada trimestre. Em certo ano, 55 alunos 
ficaram em recuperação no 1

o
 trimestre, 48 no 2

o
 e 40 no 3

o
. Somente com esses dados, é correto concluir que naquele ano, 

necessariamente, 
 

(A) pelo menos 3 alunos ficaram em recuperação no 1
o
 e também no 2

o
 trimestre. 

 
 
(B) todos os alunos da escola ficaram em recuperação em, pelo menos, um trimestre. 
 
 
(C) 40 alunos ficaram em recuperação em dois trimestres e os demais em um único. 
 
 
(D) pelo menos um aluno da escola ficou em recuperação em somente dois trimestres. 
 
 
(E) no mínimo 5 e no máximo 40 alunos ficaram em recuperação nos três trimestres. 

 

 
22. Um laboratório de produtos farmacêuticos possui cinco geradores que mantêm o funcionamento dos equipamentos mesmo 

quando há falta de energia elétrica. A partir do momento em que o fornecimento de energia é interrompido, esses geradores são 
ativados, operando em forma de revezamento por períodos de tempo diferentes, conforme sua capacidade. A tabela mostra o 
sistema de revezamento nas primeiras 24 horas após a queda de energia. 

 
 

Gerador 
Período de funcionamento contado a 
partir da queda de energia (em horas) 

I   0  a   8 

II   8  a  12 

III 12  a  18 

IV 18  a  20 

V 20  a  24 

 
 

 O ciclo de revezamento descrito repete-se a cada 24 horas, até que a energia seja restabelecida. Suponha que o fornecimento 
de energia elétrica tenha sido interrompido por 15 dias seguidos. O gerador que estava em funcionamento 307 horas após a 
queda de energia era o gerador 

 
(A) V. 
 
 
(B) I. 
 
 
(C) II. 
 
 
(D) III. 
 
 
(E) IV. 

 

 
23. Amanda utiliza pequenas caixas retangulares, de dimensões 20 cm por 20 cm por 4 cm, para embalar as trufas de chocolate que 

fabrica em sua casa. As trufas são redondas, tendo a forma de bolas (esferas) de 4 cm de diâmetro. Considerando que as 
caixas devem ser tampadas, a máxima quantidade de trufas que pode ser colocada em uma caixa desse tipo é igual a 

 
(A) 12. 
 
 
(B) 32. 
 
 
(C) 25. 
 
 
(D) 20. 
 
 
(E) 16. 
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24. O procedimento de despacho de bagagens em voos internacionais de certa companhia aérea está descrito no fluxograma 
abaixo. 

  

INÍCIO DO PROCESSO
DE DESPACHO

1. Todas as bagagens
estão em boas condições? NÃO

SIM
2. Peça ao passageiro que assine
um termo de responsabilidade.

4. Cobre R$ 96 para cada bagagem
que exceda as duas permitidas.

5. Pese cada bagagem
separadamente.

7. Para cada bagagem, cobre R$ 3 
para cada kg que exceda

os 32 kg permitidos.

8. Imprima e cole as
etiquetas das bagagens.

FIM DO PROCESSO
DE DESPACHO

3. Há mais de duas bagagens
para despachar?

6. Alguma bagagem pesa
mais do que 32 kg?

SIM

NÃO

NÃO

SIM

  
 Ao final do processo de despacho para um voo internacional, Pedro e Marina tiveram de pagar R$ 105 e R$ 78, res-

pectivamente. Dessa forma, pode-se concluir que, necessariamente,  
(A) tanto Pedro, quanto Marina despacharam mais do que duas bagagens.  
(B) Pedro pode ter despachado uma, duas ou três bagagens e Marina despachou duas.  
(C) Pedro pode ter despachado uma, duas ou três bagagens e Marina despachou, no máximo, duas.  
(D) Pedro despachou três bagagens e Marina despachou duas.  
(E) Pedro despachou três bagagens e Marina pode ter despachado uma ou duas. 

 
 
25. Um jogo de vôlei entre duas equipes é ganho por aquela que primeiro vencer três sets, podendo o placar terminar em 3 a 0,  

3 a 1 ou 3 a 2. Cada set é ganho pela equipe que atingir 25 pontos, com uma diferença mínima de dois pontos a seu favor. Em 
caso de igualdade 24 a 24, o jogo continua até haver uma diferença de dois pontos (26 a 24, 27 a 25, e assim por diante). Em 
caso de igualdade de sets 2 a 2, o quinto e decisivo set é jogado até os 15 pontos, também devendo haver uma diferença 
mínima de dois pontos. Dessa forma, uma equipe pode perder um jogo de vôlei mesmo fazendo mais pontos do que a equipe 
adversária, considerando-se a soma dos pontos de todos os sets da partida. O número total de pontos da equipe derrotada pode 
superar o da equipe vencedora, em até  
(A) 47 pontos.  
(B) 44 pontos.  
(C) 50 pontos.  
(D) 19 pontos.  
(E) 25 pontos. 
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26. Em dezembro de 2013, a seleção brasileira feminina de handebol sagrou-se campeã mundial pela primeira vez na história. O 
Brasil enfrentou a Sérvia, país onde ocorreu o campeonato, em duas oportunidades, na primeira fase e na grande final, tendo 
vencido os dois jogos.  

 
 Com o título, o Brasil já garantiu presença no próximo campeonato mundial, que será disputado em 2015 na Dinamarca. Na 

primeira fase desse campeonato, as 24 seleções participantes serão divididas em quatro grupos de seis componentes, com 
cada equipe enfrentando todas as outras de seu grupo uma única vez. Irão se classificar para a próxima fase as quatro melhores 
de cada grupo. Os jogos programados para as fases a partir da segunda são mostrados a seguir. 

 
Segunda fase 

Jogo 1: 1o do grupo B × 4o do grupo A 

Jogo 2: 3o do grupo D × 2o do grupo C 

Jogo 3: 3o do grupo B × 2o do grupo A 

Jogo 4: 1o do grupo D × 4o do grupo C 

Jogo 5: 3o do grupo C × 2o do grupo D 

Jogo 6: 1o do grupo A × 4o do grupo B 

Jogo 7: 3o do grupo A × 2o do grupo B 

Jogo 8: 1o do grupo C × 4o do grupo D 

 
Terceira fase 

Jogo  9: Vencedor do jogo 1 × Vencedor do jogo 2 

Jogo 10: Vencedor do jogo 3 × Vencedor do jogo 4 

Jogo 11: Vencedor do jogo 5 × Vencedor do jogo 6 

Jogo 12: Vencedor do jogo 7 × Vencedor do jogo 8 

 
Semifinais 

Jogo 13: Vencedor do jogo 9 × Vencedor do jogo 10 

Jogo 14: Vencedor do jogo 11 × Vencedor do jogo 12 

 
Disputa do 3o e 4o lugares: Perdedor do jogo 13 × Perdedor do jogo 14 

 
Final: Vencedor do jogo 13 × Vencedor do jogo 14 

 
 De acordo com a tabela de jogos fornecida, o número máximo de equipes que o Brasil poderá enfrentar em duas oportunidades 

durante o campeonato de 2015 é igual a 
 
(A) 0. 
 
(B) 3. 
 
(C) 1. 
 
(D) 2. 
 
(E) 4. 

 

 
27. Um jogo eletrônico fornece, uma vez por dia, uma arma secreta que pode ser usada pelo jogador para aumentar suas chances 

de vitória. A arma é recebida mesmo nos dias em que o jogo não é acionado, podendo ficar acumulada. A tabela mostra a arma 
que é fornecida em cada dia da semana. 

 

Dia da semana 
Arma secreta 

fornecida pelo jogo 

2as, 4as e 6as feiras Bomba colorida 

3as feiras e sábados Doce listrado 

5as feiras Bala de goma 

Domingos Rosquinha gigante 

 
 Considerando que o dia 1

o
 de janeiro de 2014 foi uma 4

a
 feira e que tanto 2014 quanto 2015 são anos de 365 dias, o total de 

bombas coloridas que um jogador terá recebido no biênio formado pelos anos de 2014 e 2015 é igual a 
 
(A)   43.  
(B) 312.  
(C) 313.  
(D) 156.  
(E) 157. 
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28. Em certo planeta de uma galáxia distante, existem apenas dois partidos, o BEM e o MAL. Quando são perguntados sobre 
qualquer assunto, os habitantes desse planeta sempre respondem com uma única dentre as duas seguintes palavras: sim ou 
não. Porém, os integrantes do BEM sempre respondem a verdade, enquanto que os integrantes do MAL necessariamente 
mentem. Zip e seu irmão Zap são habitantes desse planeta, sendo o primeiro um integrante do BEM e o segundo do MAL. 
Dentre as perguntas a seguir, qual é a única que, se for feita tanto para Zip quanto para Zap, gerará respostas diferentes? 

 
(A) Seu irmão é mentiroso? 
 

(B) Você é mentiroso? 
 

(C) Você é o Zip? 
 

(D) Zip é mentiroso? 
 

(E) Seu irmão chama-se Zip? 
 

 
29. Quatro amigos resolveram disputar uma corrida e, antes de seu início, cada um fez uma previsão sobre o resultado. 
 
 I. Bruno será o vencedor. 
 
 II. Felipe ficará em 3

o
 ou 4

o
 lugar. 

 
 III. Nem Bruno nem João ficarão em 2

o
 lugar. 

 
 IV. Danilo não será o 2

o
 colocado. 

 
 Sabendo que não houve empate em nenhuma posição e que apenas uma das previsões revelou-se correta, conclui-se que o 

vencedor da corrida 
 

(A) certamente foi o Felipe. 
 
 
(B) certamente foi o Bruno. 
 
 
(C) certamente foi o Danilo. 
 
 
(D) pode ter sido o Danilo ou o Felipe. 
 
 
(E) pode ter sido o Bruno ou o João. 

 

 
30. No dia 21 de dezembro de 2013, o Atlético Mineiro venceu a equipe chinesa do Guangzhou pelo placar de 3 a 2, conquistando a 

terceira colocação do Campeonato Mundial de Clubes. O resumo dos gols marcados na partida é dado a seguir. 
 
 

Atlético Mineiro     3 × 2     Guangzhou
 

Diego Tardelli (2 min − 1o tempo)  Muriqui (8 min − 1o tempo) 
Ronaldinho Gaúcho (45 min − 1o tempo)  Conca (15 min − 1o tempo) 
Luan (45 min − 2o tempo)   

 
 
 Considerando que o primeiro tempo durou 46 minutos e que o segundo tempo durou 48 minutos, o total de minutos em que essa 

partida esteve empatada é igual a 
 

(A) 56. 
 
 
(B) 55. 
 
 
(C) 53. 
 
 
(D) 54. 
 
 
(E) 52. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Noções de Direito do Trabalho 
 

31. NÃO é devido o 13
o
 salário proporcional, ainda que a rela-

ção de emprego haja findado antes de dezembro, na 
 

(A) extinção da relação de emprego em decorrência de 
pedido de demissão por parte do empregado. 

 

(B) extinção dos contratos a prazo, incluídos os de 
safra. 

 

(C) cessação da relação de emprego resultante de apo-
sentadoria do trabalhador. 

 

(D) rescisão por justa causa. 
 

(E) rescisão sem justa causa. 
_________________________________________________________ 
 

32. O conceito de turnos ininterruptos de revezamento diz res-
peito ao tipo de jornada a que se submete o empregado, 
caracterizando-se pela alternância periódica de horários 
em que a referida jornada é prestada. Visando compensar 
os prejuízos ao trabalhador decorrente dessa modalidade 
de jornada, o constituinte estabeleceu jornada especial de 
trabalho de 

 
(A) seis horas diárias em uma semana e oito horas diá-

rias na outra semana, de forma alternada. 
 
(B) oito horas diárias e quarenta horas semanais. 
 

(C) seis horas diárias, salvo negociação coletiva. 
 

(D) oito horas diárias, salvo negociação coletiva. 
 

(E) seis horas diárias e trinta horas semanais. 
_________________________________________________________ 
 

33. Raquel, empregada da empresa Confecções Linda 
Morena Ltda., durante o período aquisitivo de férias, faltou 
16 dias injustificadamente ao serviço. Nesse caso, 
considerando o disposto na CLT, a empregada 

 
(A) terá direito a 24 dias úteis de férias. 
 
(B) terá direito a 18 dias corridos de férias. 
 
(C) não terá direito ao gozo de férias. 
 
(D) terá direito a 18 dias úteis de férias. 
 
(E) terá direito a 24 dias corridos de férias. 

_________________________________________________________ 
 

34. Ariadne, contratada pela empresa Gráfica Luz Ltda., para 
trabalhar no cargo de auxiliar de serviços gerais, de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas. Com relação ao 
intervalo para repouso e alimentação, de acordo com as 
regras da CLT, Ariadne 

 
(A) terá direito a 30 minutos de intervalo. 
 
(B) terá direito a 20 minutos de intervalo. 
 
(C) terá direito a 15 minutos de intervalo. 
 
(D) não terá direito ao intervalo. 
 
(E) terá direito a 1 hora de intervalo. 

35. A empresa Vista Alegre Comércio de Alimentos Ltda. pre-
tende conceder alguns benefícios aos seus empregados. 
Entre as utilidades cogitadas pela empresa para forne-
cimento aos empregados, são consideradas como salário: 

 
(A) previdência privada e seguro de vida. 
 
(B) equipamentos fornecidos aos empregados para a 

prestação de serviços e utilizados no local de traba-
lho.  

 
(C) seguros de vida e de acidentes pessoais. 
 
(D) valores relativos à matrícula, mensalidade, anuida-

de, livros e material didático para a educação do 
empregado. 

 
(E) alimentação, fornecida habitualmente ao emprega-

do, por força do contrato de trabalho, em percentual 
não excedente de 20% do salário contratual. 

_________________________________________________________ 
 

36. Em relação às atividades insalubres ou perigosas, é 
INCORRETO afirmar: 

 
(A) O quadro de atividades e operações insalubres será 

aprovado pelo Ministério do Trabalho, que adotará 
normas sobre os critérios de caracterização da insa-
lubridade, os limites de tolerância aos agentes 
agressivos, os meios de proteção e o tempo máximo 
de exposição do empregado a esses agentes. 

 
(B) Como forma de compensar o trabalhador pelos 

prejuízos sofridos, os adicionais de insalubridade e 
de periculosidade pagos com habitualidade incorpo-
ram-se ao salário, não podendo deixar de ser pagos, 
mesmo no caso de eliminação do risco. 

 
(C) A perícia para apuração da insalubridade e da pe-

riculosidade será feita por médico do trabalho ou en-
genheiro do trabalho, registrados no Ministério do 
Trabalho. 

 
(D) É facultado às empresas e aos sindicatos das ca-

tegorias profissionais interessadas requererem ao 
Ministério do Trabalho a realização de perícia em es-
tabelecimento ou setor deste, com o objetivo de ca-
racterizar e classificar ou delimitar as atividades in-
salubres ou perigosas. 

 
(E) Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em 

condições de insalubridade ou periculosidade serão 
devidos a contar da data da inclusão das respectivas 
atividades nos quadros aprovados pelo Ministério do 
Trabalho. 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito Processual do Trabalho 
 

37. Maria ingressou com reclamação trabalhista contra sua 
ex-empregadora, pleiteando o pagamento de verbas resci-
sórias e dando à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais). O rito da ação a ser observado é 

 
(A) ordinário. 
 
(B) sumaríssimo, desde que a ação não seja movida 

contra a Administração pública direta, autárquica e 
fundacional. 

 
(C) sumaríssimo, não importando que a ação seja movi-

da contra a Administração pública direta, autárquica 
e fundacional. 

 
(D) sumário, previsto pela Lei n

o 
5.584/1970. 

 
(E) ordinário ou rito sumário, conforme a pauta de au-

diências da Vara do Trabalho. 
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38. No tocante à realização de audiências e à prática de atos 
processuais, é correto afirmar: 
 
(A) O não comparecimento do reclamante à audiência 

importa no arquivamento da reclamação; o não 
comparecimento do reclamado importa revelia e 
confissão quanto à matéria de fato. 

 
(B) As testemunhas, no máximo de três para cada parte, 

no rito ordinário, comparecerão à audiência, desde 
que arroladas previamente na petição inicial ou 5 
dias antes de sua realização. 

 
(C) Na audiência UNA deverão estar presentes o 

reclamante e o reclamado, independentemente da 
presença de seus advogados, podendo sempre, por 
qualquer motivo, serem representados pelo sindicato 
de sua categoria. 

 
(D) É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo 

contador, ou por qualquer outro preposto, desde que 
assine a defesa, obrigando-se pelas declarações ali 
contidas. 

 
(E) Aberta a audiência, o juiz receberá a defesa, que 

poderá ser feita oralmente, quando, então, proporá 
acordo, lavrando-se a ata, no caso de sucesso. 

_________________________________________________________ 
 

39. No tocante aos recursos no processo do trabalho, o agravo 
 
(A) retido tem a mesma finalidade do processo civil, ou 

seja, atacar decisões interlocutórias, como preliminar 
de recursos. 

 
(B) de petição é um recurso próprio do processo de 

conhecimento trabalhista, contra decisões finais 
proferidas pelo Juiz do Trabalho. 

 
(C) de petição é um recurso próprio da execução traba-

lhista, contra decisões proferidas pelo Juiz do 
Trabalho. 

 
(D) de petição possui o mesmo prazo de interposição 

dos embargos à execução, ou seja, 5 dias. 
 
(E) de instrumento tem a mesma finalidade do processo 

civil, ou seja, atacar decisões interlocutórias, quando 
impugnadas no momento oportuno. 

_________________________________________________________ 
 

40. No tocante ao processo eletrônico, instituído pela Lei 
n

o
 11.419/2006, é correto afirmar: 

 
(A) Quando o ato processual tiver que ser praticado em 

determinado prazo, por meio de petição eletrônica, 
serão considerados tempestivos os efetivados até às 
22 horas do último dia. 

 
(B) Considera-se como data da publicação o primeiro 

dia útil seguinte ao da disponibilização da infor-
mação no Diário da Justiça eletrônico, quando terão 
início os prazos processuais. 

 
(C) Somente os atos processuais do processo eletrônico 

devidamente autorizados pelos Presidentes dos 
Tribunais é que poderão ser assinados eletronica-
mente na forma estabelecida na referida lei. 

 
(D) Todos os atos processuais do processo eletrônico 

serão assinados eletronicamente na forma estabele-
cida na referida lei. 

 
(E) No processo eletrônico, todas as citações, intimações e 

notificações, exceto as da Fazenda Pública, serão 
feitas por meio eletrônico, na forma da referida lei. 

41. No tocante aos prazos processuais, é correto afirmar: 
 

(A) O prazo dos embargos de declaração no processo 
do trabalho é de 8 dias, contados da publicação da 
sentença. 

 

(B) Os prazos são contínuos e irreleváveis, razão pela 
qual os feriados que recaírem no meio não 
suspendem seu curso. 

 

(C) Os prazos para razões finais são de 20 minutos para 
cada parte ou 48 horas, dependendo do juiz. 

 

(D) Os prazos para a Administração pública são conta-
dos em dobro apenas para a apresentação da defe-
sa, quando esta for reclamada na ação. 

 

(E) O prazo para apresentação da contestação é de 
15 dias da data da juntada do aviso de recebimento 
dos Correios nos autos trabalhistas. 

_________________________________________________________ 
 

42. Quanto à interposição do recurso adesivo na Justiça do 
Trabalho, é correto afirmar que é 

 

(A) cabível e a matéria nele veiculada não precisa estar 
relacionada ao recurso principal; é uma forma de in-
terposição de recurso por via adesiva. 

 

(B) incabível, uma vez que, para desistir de sua inter-
posição, o recorrente necessitaria de anuência da 
parte contrária, sob pena de o recurso adesivo ter 
seu prosseguimento normal no Tribunal. 

 

(C) incabível na Justiça do Trabalho porque não há pre-
visão a respeito na CLT. 

 

(D) cabível, pressupondo sucumbência recíproca e, 
caso interposto pela empresa, esta fica isenta de 
preparo. 

 

(E) cabível, mas a matéria nele veiculada precisa estar 
relacionada ao recurso principal. 

_________________________________________________________ 
 

 

Noções de Direito Constitucional 
 

43. O Brasil assume a forma de Estado Federal na Constitui-
ção Federal. É correto afirmar a respeito da forma federa-
tiva brasileira: 

 

(A) Os municípios podem ser criados, fundidos ou des-
membrados por lei complementar federal. 

 

(B) Os Estados-membros possuem autonomia administrati-
va e política, sendo dado  a eles o direito de secessão. 

 

(C) Os municípios não são órgãos federativos, uma vez 
que não possuem representatividade no Senado 
Federal. 

 

(D) Os Estados e municípios têm autonomia federativa, 
que se baseia na atribuição de competências próprias e 
na existência de órgãos governamentais próprios. 

 

(E) Os Estados e municípios não detêm personalidade jurí-
dica no Direito Público Interno, mas somente a União. 
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44. No que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais 
do sistema jurídico brasileiro, é 
 
(A) permitida a dissolução compulsória de associações, 

após trâmite do devido processo legal administrativo. 
 

(B) livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou pro-
fissão, independentemente de exigências profissio-
nais previstas em lei. 

 

(C) ampla e irrestrita a liberdade de associação para fins 
lícitos em todo território nacional, inclusive no caso 
de sindicatos e partidos políticos. 

 

(D) permitida a reunião pacífica em locais públicos, me-
diante prévia autorização das autoridades competen-
tes. 

 

(E) garantida a liberdade de associação para fins lícitos 
porém, ninguém é obrigado a associar-se ou a 
permanecer associado. 

_________________________________________________________ 
 

45. O Mandado de Segurança Individual 
 
(A) destina-se a assegurar direitos coletivos, de partidos 

políticos, de organizações sindicais, de entidades de 
classe ou associações legalmente constituídas e em 
funcionamento há, pelo menos, um ano. 

 

(B) destina-se a proteger todo cidadão que se achar 
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua li-
berdade de locomoção. 

 

(C) pode ser impetrado por qualquer cidadão, indepen-
dentemente de representação por advogado com ca-
pacidade postulatória. 

 

(D) destina-se a assegurar o conhecimento de informa-
ções relativas à pessoa do impetrante, constantes 
de registros ou bancos de dados de entidades go-
vernamentais ou de caráter público. 

 

(E) tem, respectivamente, a finalidade jurídica de invali-
dar atos de autoridade ou suprimir efeitos de omis-
sões administrativas capazes de lesar direito indivi-
dual ou coletivo, líquido e certo. 

_________________________________________________________ 
 

46. Considerando os dispositivos constitucionais referentes à 
Administração pública, é correto afirmar: 
 
(A) Os atos de improbidade importarão, dentre outras 

penas, suspensão dos direitos políticos, a perda da 
função pública e o ressarcimento ao erário. 

 

(B) A proibição de acumular cargos, prevista na CF, não 
se estende aos empregos e funções das empresas 
públicas e sociedades de economia mista. 

 

(C) As autarquias serão criadas por decreto presidencial 
específico, que será submetido ao Congresso Nacio-
nal para apreciação. 

 

(D) São imprescritíveis os ilícitos que causem prejuízo 
ao erário, bem como as respectivas ações de ressar-
cimento. 

 

(E) Os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário e do 
Poder Executivo não poderão ser superiores aos pa-
gos pelo Poder Legislativo. 

47. É competência 
 
 I. material exclusiva da União cuidar da saúde e as-

sistência pública, da proteção e garantia das pes-
soas portadoras de deficiência. 

 
 II. privativa da União legislar sobre direito do trabalho 

e sobre seguridade social. 
 
 III. legislativa concorrente entre União, Estados, Distri-

to Federal e municípios legislar sobre previdência 
social, proteção e defesa da saúde. 

 
 Está correto o que se afirma em 
 

(A) II, apenas.  

(B) I e II, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) I, II e III. 
_________________________________________________________ 
 

48. A respeito das funções essenciais à justiça previstas na 
Constituição Federal, é correto afirmar: 

 
(A) No concurso público de provas e títulos para as car-

reiras da Advocacia Pública, a participação da 
Ordem dos Advogados do Brasil é facultativa. 

 
(B) Exige-se do bacharel em direito no mínimo três anos 

de atividade jurídica para o ingresso nas carreiras do 
Ministério Público, da Advocacia Pública, da União e 
dos Estados, e das Defensorias Públicas da União e 
dos Estados. 

 
(C) É assegurada autonomia funcional e administrativa  

às Defensorias Públicas Estaduais, sendo que a ini-
ciativa da proposta orçamentária deve se dar dentro 
dos limites da lei de diretrizes orçamentárias do res-
pectivo Estado. 

 
(D) O ingresso nas carreiras da Advocacia Geral da União 

far-se-á por meio de livre nomeação pelo Presidente 
da República entre cidadãos maiores de trinta anos, 
de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

 
(E) O ingresso na carreira do Ministério Público junto 

aos Tribunais de Conta se dará por meio de escolha 
do Governador em lista tríplice elaborada pelo Con-
selho Nacional do Ministério Público. 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito Administrativo 
 

49. Determinada empresa estatal fabrica aeronaves de diver-
sos tipos, tendo reconhecimento internacional quanto à 
qualidade de seus modelos. O ente federado que auto-
rizou a criação da referida empresa precisa adquirir uma 
aeronave para servir ao deslocamento de autoridades em 
missões oficiais. Para o ente federado adquirir a aeronave 
da empresa estatal  

 
(A) deverá fazê-lo por meio de licitação, tendo em vista 

que a aquisição de bens pela Administração pública 
somente pode ser feita pelo critério do menor preço, 
mesmo nas hipóteses de dispensa do certame. 

 
(B) poderá fazê-lo diretamente, tendo em vista que en-

tre entes públicos não incide a lei de licitações. 
 
(C) poderá fazê-lo diretamente, tendo em vista que inci-

de hipótese de dispensa de licitação em face da na-
tureza do bem. 

 
(D) deverá fazê-lo diretamente com a empresa estatal 

que a fabrica, diante de hipótese de inexigibilidade 
de licitação, visto que não se instaura competição 
entre entes da mesma esfera de governo. 

 
(E) poderá fazê-lo diretamente, desde que a empresa já 

existisse por ocasião da promulgação da lei de 
licitações e que o preço da aquisição seja compro-
vadamente compatível com os valores praticados no 
mercado. 
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50. A Administração pública de determinada esfera promoveu 
planejamento e reestruturação de sua organização, cujo 
resultado recomendou a criação de uma autarquia para 
desempenho de serviço público, uma empresa estatal pa-
ra desempenho de atividade econômica e uma fundação 
para atrelar recursos e patrimônios fundiários necessários 
para ditar a política agrária. O movimento levado a efeito 
pelo ente federado demonstra que a organização adminis-
trativa seguiu o modelo de 
 
 
(A) descentralização, por meio da qual há distribuição 

de competências entre as pessoas jurídicas envol-
vidas, que detêm capacidade de autoadministração 
e não se subordinam por vínculo hierárquico com o 
Chefe do Executivo. 

 

(B) desconcentração, utilizando pessoas jurídicas distin-
tas para distribuição de competências. 

 

(C) descentralização administrativa vertical, na qual se ins-
taura hierarquia entre os entes das diversas pessoas 
políticas criadas. 

 

(D) descentralização política, na qual se instaura vínculo 
hierárquico entre os diversos entes e pessoas jurí-
dicas envolvidas, subordinados ao Chefe do Poder 
Executivo. 

 

(E) desconcentração política, na qual se instaura vínculo 
hierárquico entre as diversas pessoas políticas e ju-
rídicas envolvidas, não obstante esses entes guar-
dem algum grau de autonomia. 

_________________________________________________________ 
 

51. Diante de real demanda de pessoal na Administração di-
reta e indireta, o Chefe do Executivo de determinado ente 
federado editou decreto criando número bastante relevan-
te de cargos os quais deveriam ser preenchidos por meio 
de concurso público, regra expressa da Constituição 
Federal. 
 

 
 A conduta adotada pelo Governador 

 

 
(A) é regular e válida, caso reste demonstrada a dispo-

nibilidade orçamentária para esse incremento de 
despesas. 

 

(B) não é compatível com a norma constitucional, que exi-
ge lei para criação de cargos, por meio da qual são 
definidas as atribuições e padrões de remuneração 
dessas unidades de poderes e deveres estatais.  

 

(C) é regular e válida desde que tenham sido especi-
ficadas as atribuições e padrões de remuneração 
para cada natureza de função a ser desenvolvida. 

 

(D) não é compatível com a norma constitucional, que 
exige convalidação por medida provisória que 
demonstre a disponibilidade de recursos e o inte-
resse público na conduta. 

 

(E) é inconstitucional, tendo em vista que a atividade de 
criação de cargos depende de autorização legislativa 
ou de autorização judicial, mediante provocação do 
Chefe do Executivo. 

52. Difere o pregão das modalidades de licitação previstas na 
Lei n

o
 8.666/1993, dentre outras características,  

 
(A) pela fase de lances verbais, da qual participam todos 

os qualificados na fase de habilitação, inclusive com 
possibilidade de apresentação de novos lances. 

 
(B) porque essa modalidade de licitação não admite a 

interposição de recurso por parte dos competidores, 
com vistas a dar maior celeridade à contratação. 

 
(C) porque permite a alteração do valor da aquisição 

após a celebração do contrato, em razão da mutabi-
lidade ínsita à natureza da avença. 

 
(D) pela possibilidade de apresentação de novos lances 

verbais pelo autor da oferta de valor mais baixo, 
além dos outros licitantes que tiverem proposto 
valores até 10% superiores àquele. 

 
(E) pela oralidade da instrução, que prescinde da for-

malização escrita em suas diversas fases. 
_________________________________________________________ 
 

53. A prática de ato de improbidade suscita determinadas con-
sequências desfavoráveis aos envolvidos, ainda que não 
sejam servidores públicos em sentido estrito. As sanções 
previstas na Lei de Improbidade convivem com a possibi-
lidade de tramitação de processos e apenamento nas 
esferas civil, administrativa e penal. Quando resta eviden-
ciado o enriquecimento ilícito, a Lei de Improbidade  
 
(A) abranda seus efeitos, exigindo prévia condenação 

criminal que tenha analisado os fatos objeto da con-
duta ímproba.  

 
(B) é mais rigorosa para o enquadramento do acusado 

no conceito de agente público constante da lei, exi-
gindo, seja ele, ocupante de cargo ou emprego pú-
blicos. 

 
(C) permite que a autoridade administrativa apresente 

representação ao Ministério Público para solicitar as 
medidas necessárias à indisponibilidade dos bens 
do indiciado. 

 
(D) abranda o conceito de agente público, para somente 

assim considerar aqueles que tenham praticado con-
duta dolosa e gerado prejuízo ao erário. 

 
(E) é mais branda que nas hipóteses de lesão ao erário, 

pois exclui do alcance das disposições legais os su-
cessores do agente público. 

_________________________________________________________ 
 

54. No que concerne ao direito de petição, previsto constitu-
cionalmente, e sua aplicação aos servidores públicos, é 
correto afirmar que 
 
(A) é garantido aos servidores, do qual decorre o direito 

de recorrer, uma única vez, às autoridades superio-
res, vedada interposição de recursos sucessivos 
daquela e de subsequentes decisões. 

 
(B) embora haja regramento constitucional, inexistindo 

previsão na Lei n
o
 8.112/1990, não se pode con-

siderar aplicável o direito nas relações travadas na 
esfera administrativa. 

 
(C) é assegurado ao servidor público na Lei n

o
 8.112/1990, 

inclusive com previsão de cabimento de pedido de 
reconsideração e recurso administrativo.  

 
(D) não se aplica diretamente aos servidores, que po-

dem, no entanto, fazê-lo por intermédio de sua che-
fia imediata. 

 
(E) é aplicável ao servidor público na esfera administra-

tiva, com possibilidade de apresentação de pedido 
de reconsideração, vedada, no entanto, a interpo-
sição de recurso em razão daquela decisão. 
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Noções de Gestão Pública 
 

55. Segundo Kaplan & Norton, o Balanced Scorecard é uma 
ferramenta que materializa a visão e a estratégia da 
organização. Ao se implantar essa ferramenta, a 
organização deve considerar os seguintes componentes: 

 
(A) objetivos estratégicos, metas, indicadores e respon-

sabilidade social. 
 

(B) financeiro, cliente, desenvolvimento de pessoas e 
processos. 

 

(C) objetivos estratégicos, indicadores, metas e planos 
operacionais. 

 

(D) planos de Ação, indicadores e ferramentas da quali-
dade. 

 

(E) mapa estratégico, objetivos estratégicos, indicado-
res, metas e planos de ação. 

_________________________________________________________ 
 

56. Para melhorar a sua produtividade, a empresa “X” utiliza-
se de indicadores de desempenho. As ausências e atra-
sos dos empregados estão retratados no indicador deno-
minado 

 
(A) Custo médio per capita. 

 

(B) Turnover. 

 

(C) Rotatividade de pessoal. 

 

(D) Absenteísmo. 

 

(E) Número médio de empregados. 
_________________________________________________________ 
 

57. Método gerencial que abrange todos os níveis da organi-
zação, utilizado para a promoção da melhoria contínua e 
reflete a base da filosofia do melhoramento contínuo. 
Trata-se do conceito de 

 
(A) QFC − Quality Function Deployment. 
 
(B) Kaizen. 
 
(C) Gráfico de Ishikawa ou Diagrama de Causa  e Efeito. 
 
(D) Muda. 
 
(E) Ciclo PDCA. 

_________________________________________________________ 
 

58. Há elementos fundamentais para a elaboração do 
Planejamento Estratégico da Organização. O enunciado 
de determinada empresa declarado como "Ser reconhe-
cida pela Sociedade como instrumento efetivo de justiça, 
equidade e paz social", em termos de Gestão Estratégica, 
refere-se 

 
(A) ao Propósito. 
 
(B) à Vantagem competitiva. 
 
(C) à Visão. 
 
(D) à Missão. 
 
(E) ao Valor. 

59. Os indicadores da qualidade compõem a métrica da quali-
dade e têm como conceito básico avaliar a satisfação dos 
clientes. Sobre indicadores da qualidade considere: 

 

 I. São instrumentos de gestão, utilizados para medir 
um processo ou seus resultados. 

 

 II. São desenvolvidos obrigatoriamente para todos os 
processos da organização. 

 

 III. Visam monitorar a qualidade, produtividade e capa-
cidade. 

 

 IV. Tempo de atendimento pode ser uma característica 

relevante de um serviço, que se traduz facilmente 
em um indicador mensurável. 

 

 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I, III e IV. 
 

(B) I e II. 
 

(C) I e III. 
 

(D) III e IV. 
 

(E) I, II e IV. 
_________________________________________________________ 
 

60. Davenport e Gonçalves afirmam que, para a organização 
adotar o ponto de vista do cliente, deve usar a abordagem 
de processo, o qual necessita ser projetado para 
satisfazer ao cliente. 

 
 Correlacione corretamente as afirmativas abaixo, que 

tratam da Gestão por Processos: 
 

 

A 
Processos-chave 
ou primários 

I 
Voltados à Administração 
de Recursos 

B 
Processos de 
apoio ou de su-
porte 

II 
Centrados nos gerentes e 
nas suas relações de me-
dição e ajustes 

C 
Processos 
Gerenciais 

III 

Voltados ao atendimento a 
clientes, representam a re-
lação da empresa com o 
meio externo 

 

 
 Está correta a correlação que consta em 
 
 

(A) A-II B-III C-I. 
 

(B) A-III B-I C-II. 
 

(C) A-II B-I C-III. 
 

(D) A-I B-III C-II. 
 

(E) A-III B-II C-I. 
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PROVA DISCURSIVA − REDAÇÃO 

 
Instruções gerais: 

Conforme Edital publicado, Capítulo IX, item 6, será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva − Redação que, na Folha de Resposta Definitiva: 

a) for assinada fora do local apropriado; 

b) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; 

c) for escrita à lápis, em parte ou em sua totalidade; 

d) estiver em branco; 

e) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível. 

Deverão ser rigorosamente observados os limites de linhas da Folha de Resposta Definitiva. 

Em hipótese alguma será considerada pela Banca Examinadora a redação escrita neste rascunho. 

Redija seu texto final na Folha de Resposta Definitiva da Prova Discursiva. 

 

 
As pessoas vão às ruas protestar por vários motivos, exercendo um direito que é legítimo, mas é preciso  

considerar alguns limites, sem os quais suas manifestações perdem a legitimidade. 

 
Escreva um texto dissertativo-argumentativo, no qual você deverá discutir o tema apresentado. 
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